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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และ
ความผูกพันในองค์กรของคนท างาน ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ happinometer.moph.go.th ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจระดับความสุข และความผูกพันของ
เจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรใน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จ านวน 63 คน เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 
ความสุขคนท างาน 9 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย การผ่อนคลาย ด้านน้ าใจดี ด้านจิตวิญญาณดี ด้าน
ครอบครัวดี ด้านสังคมดี ด้านใฝ่รู้ดี ด้านสุขภาพการเงินดี ด้านการงานดี และความผูกพัน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) ของ Pearson Correlation  

ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมระดับความสุขคนท างานในองค์กร โดยเฉลี่ยเท่ากับ 63.11 
ซึ่งอยู่ในระดับ มีความสุข เมื่อพิจารณาแต่ละมิติ พบว่า อยู่ในระดับมีความสุข ค่าเฉลี่ย 55.87 – 
73.81 ยกเว้น ด้านสุขภาพการเงิน อยู่ในระดับ ไม่มีความสุข มีค่าเฉลี่ย 46.23 จากการส ารวจความ
ผูกพันของคนท างานในองค์กร พบว่า ค่าเฉลี่ยความผูกพัน เท่ากับ 65.08 ซึ่งอยู่ในระดับ “มีความ
ผูกพัน” เมื่อพิจารณา 3 ประเด็น ของความผูกพัน พบว่า บุคลากรพยายามสร้างสิ่งดีๆให้กับองค์กร  
(Strive) โดยเฉลี่ย เท่ากับ 72.75 ยังอยากท างานกับสถาบันไปเรื่อย ๆ (Stay) โดยเฉลี่ย เท่ากับ 57.01 
และพูดถึงองค์กรในแง่ดี (Say) โดยเฉลี่ย เท่ากับ 65.48 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร พบว่า มีความผูกพันของบุคลากรในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในระดับปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.601 (p-value <0.001) แสดงให้ เห็นว่าความสุข
คนท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กันกับความผูกพัน 

ดังนั้นผู้บริหารต้องเร่งสร้างเสริมความสุขอย่างจริงจัง เพราะบุคลากรยังอยากท างานกับ
สถาบันไปเรื่อย ๆ และพยายามสร้างสิ่งดีๆให้กับองค์กร  ด้านไฝ่รู้ดี ผู้บริหารควรส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างจริงอีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ด้านผ่อนคลายดี ซึ่งผู้บริการควรมีกิจกรรมให้บุคลากรเกินการผ่อน
คลายการท างาน เช่น การออกก าลังกาย จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทั้งนี้บุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพัน
ต่อองค์กร พร้อมที่จะสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นในองค์กร ควรจัดท าแผนธรรมรงรักษาคนดี คนเก่ง 
ให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรนาน อีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นครู ผู้ดูแลเด็ก ที่เป็นพนักงานกระทรวง 
ถึงแม้อายุงานมากข้ึนประสบการณ์มากขึ้นอัตราค่าจ้างเพ่ิมไม่มากนัก และลูกจ้างเหมารายเดือน ถึงแม้
อายุงานมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นอัตราค่าจ้าง 8 ,500 บาท เท่าเดิม ควรมีแนวทางการปรับเพ่ิม
เงินเดือนให้สอดรับกับค่าครองชีพปัจจุบัน 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย การส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยได้ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และในแผนยุทธศาสตร์
ก าลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 20 ปี มีเป้าหมายให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก ระยะ 5 ปี แรก เน้นการ
ปฏิรูปก าลังคนด้านสาธารณสุข (HRH Transformation) เพ่ือสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก  

 HAPPINOMETER เป็นเครื่องมือที่สื่อถึงความเอาใจใส่ขององค์กรที่มีต่อคนภายในองค์กร เป็นเครื่องมือที่
แสดงถึงความห่วงใย ความผูกพัน ความร่วมมือ และความภาคภูมิใจของบุคคลทุกระดับในองค์กรที่มีต่อกันและกัน
จากการส ารวจคนท างานในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขคนท างานใน
องค์กรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 59.3 โดยมิติที่มีค่าเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด คือ ด้านจิตวิญญาณดี 
(HAPPY Soul) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.9 ซึ่งอยู่ในระดับ “Happy” หรือ “มีความสุข” รองลงมา คือ ด้านน้ าใจดี 
(HAPPY Heart) ด้านสุขภาพกายดี (HAPPY Body) และด้านการงานดี (HAPPY Work-Life) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
65.7 60.3 และ 60.0 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับ “Happy” หรือ “มีความสุข” เช่นกัน ส่วนมิติที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดและเป็นประเด็นที่น่าสนใจ คือ ด้านผ่อนคลายดี (HAPPY Relax) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.2 

         สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2558 บุคลากรส่วนใหญ่มาจากการแบ่งโครงสร้างใหม่
ของกรมอนามัย ท าให้บุคลากรมีความหลายหลายความสามารถ การสร้างความผาสุกให้เกิดข้ึนในองค์กรต้องอาศัย
การวางรากฐานจากนโยบายที่ชัดเจนและความร่วมมือบุคลากรทุกระดับ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสุขความผูกพัน
ของบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรเกิดความสุข ความผูกพันต่อ
องค์กร และจัดท าข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาสร้างเสริม ความสุขที่จะส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน เกิดความผูกพันในองค์กรต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือส ารวจระดับความสุข และความผูกพันของบุคลากรในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
1.2  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของคนท างานในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ 

กรอบแนวคิดของกำรวิจยั 

 

 

 

 

 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

บุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายชื่อ ต าแหน่งงาน และกลุ่ม
งานที่สังกัด สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน)  ตามบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 

 ความสุขวัยท างาน 9 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพกายดี มิติการผ่อนคลายดี มิติน้ าใจดี มิติจิตวิญญาณดี 
มิตคิรอบครัวดี มิติสังคมดี มิติใฝ่รู้ดี มิตสิุขภาพการเงินดี และมิตงิานดี โดยมีความหมาย (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตและ
คณะ. 2555 ดังนี้ 
 1. Happy Body (สุขภาพดี) หมายถึง การที่บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการ
บริโภคที่ดี/เหมาะสม มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง มิตินี้ มี 6 ตัวชี้วัด คือ ค่า BMI ภาวะอ้วนลง
พุง ออกก าลังกายสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และความพึงพอใจต่อสุขภาพกาย 

2. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพ่ือการพักผ่อนได้
อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และท าชีวิตให้ง่าย สบายๆ มิตินี้ มี 5 ตัวชี้วัด คือ 
ความพอเพียงในการพักผ่อนกิจกรรมหย่อนใจ ความเครียด ชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวังและการจัดการกับปัญหาใน
ชีวิต 

3. Happy Heart (น้ าใจดี) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง มิตินี้ มี 9 ตัวชี้วัด คือ ความรู้สึกเอ้ืออาทร การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบ
ข้าง การท างานเป็นทีม ความสัมพันธ์เหมือนพ่ีเหมือนน้อง การสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กรการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนการท างาน การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ตัวแปรตาม 

ความผูกพันในองค์กร  
 

 

ตัวแปรอิสระ 

ความสุขวัยท างาน  
- ด้านสุขภาพกายดี  - ด้านการผ่อนคลายดี  
- ด้านน  าใจดี   - ด้านจิตวิญญาณดี  
- ด้านครอบครัวดี   - ด้านสังคมดี  
- ด้านใฝ่รู้ดี   - ด้านสุขภาพการเงินดี 
- ด้านการงานดี  
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4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรม รู้แพ้รู้
ชนะ รู้จักให้ และมีความกตัญญูรู้คุณ มิตินี้ มี 5 ตัวชี้วัด คือ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมศาสนา การให้ทาน และ
การปฏิบัติกิจตามศาสนา การให้อภัย การยอมรับและการขอโทษ รวมถึง การตอบแทนผู้มีพระคุณ 

5. Happy Family (ครอบครัวดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจกับ
บุคคลในครอบครัวของตนเอง มิตินี้ มี 3 ตัวชี้วัด คือ เวลาอยู่กับครอบครัว การท ากิจกรรมกับครอบครัว และมี
ความสุขกับครอบครัว 

6. Happy Society (สังคมดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนบ้าน ไม่ท าให้ผู้ อ่ืน
เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ท าให้สังคมเสื่อมถอย มิตินี้ มี 6 ตัวชี้วัด คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการขอความช่วยเหลื อจากคนในชุมชน 
สังคมสงบสุข และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

7. Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือ
ปรับตัวให้เท่าทันและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอ  มิตินี้ มี 3 
ตัวชี้วัด คือ การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาตนเอง และโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

8. Happy Money (สุขภาพเงินดี) หมายถึง การที่บุคคลมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถและพึง
พอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน มิตินี้ มี 4 ตัวชี้วัด คือ การผ่อนช าระ
หนี้สินต่างๆ การช าระหนี้เงินออม และความเพียงพอของค่าตอบแทนที่ได้รับ 

9. Happy work-life (การงานดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ท างาน มีความรัก ความ
ผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้ าของ
ตนเองในองค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์กร เป็นความรู้สึกว่าตน
ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พูดถึงองค์กรในทางที่ดี มีความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรไป
เรื่อยๆ ภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้องค์กรประสบความส าเร็จ จะใช้ความพยายามที่มี
สร้างสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 

1. ได้ทราบระดับคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันของบุคลากรในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
และใช้ในการติดตาม ประเมินผล คุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรในองค์กร 

2. ได้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
3. สามารถน าผลการวิจัยจัดท าข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาสร้างเสริม ความสุขที่จะส่งผลให้

บุคลากรมีความสุขในการท างาน เกิดความผูกพันในองค์กร 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสุขความผูกพันของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
ปี 2560 ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ จากต ารา เอกสาร บทความ วารสาร และรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง สรุปสาระที่ส าคัญที่เป็นประโยชน์ในการน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งจะน าเสนอเป็นล าดับ 
ดังนี้ 

 1. ความเป็นมาสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  
 2. ความหมายความสุขของคนท างาน 
 3. ความหมายของความผูกพันในองค์กร 
 4. แนวคิด ทฤษฎีความผูกพันในองค์กร 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันในองค์กร 

   

1. ความเป็นมาสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

 1.1 ประวัติ 
 จากอนุสนธิ ค าสั่งกรมอนามัยที่ 829/2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 กรมอนามัยได้จัดตั้ง “สถาบัน
พัฒนาการเด็กแห่งชาติ” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ต่อมา
เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และก้าวสู่สถาบันชั้นน าใน
ระดับชาติ ด้านส่งเสริมสุขภาพพัฒนาอนามัยเด็ก และครอบครัวต้นแบบตั้งแต่ทารกในครรภ์ ถึง 5 ปี เป็น
รากฐานเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย แข็งแรง เก่งดี มีสุข จึงมีค าสั่ง กรมอนามัยที่ 509/2558 ลงวันที่ 25 
พฤษภาคม 2558 ปรับปรุงชื่อหน่วยงานจาก “สถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ” เป็น “สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ” และน าศูนย์พัฒนาเด็กวัลลภไทยเหนือ ของส านักส่งเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลสาขาของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (สถานอนามัยเด็กกลาง) ของศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ มาเป็นหน่วยงานภายใต้
สังกัด “สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ” โดยคาดหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ ศึกษา 
วิจัย พัฒนารูปแบบ และ เป็นศูนย์สาธิตการเลี้ยงดูเด็กอ่อน 

 1.2 บทบาท ภารกิจหลัก 
 วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาอนามัยเด็กอ่อนแบบองค์รวม (Holistic Health) 
ระดับประเทศภายในปี 2563 
 พันธกิจ :  
  1. พัฒนาเทคโนโลยีด้านอนามัยเด็กอ่อน  
  2. สาธิตต้นแบบเทคโนโลยีด้านอนามัยเด็กอ่อน  
  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอนามัยเด็กอ่อนแก่ภาคีเครือข่าย 
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 1.3 โครงสร้างบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 1.4 อัตราก าลัง 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 10 9.7 
พนักงานราชการ 8 7.8 
ลูกจ้างประจ า 46 44.6 
พนักงานกระทรวง 11 10.7 
จ้างเหมาชั่วคราว (รายเดือน) 28 27.2 

รวมทั้งสิ้น 103 9.7 

 

 1.5 สถานที่ตั้ง 

 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 511 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
 โทรศัพท์ 02 5883088 ต่อ 1000 (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติและสถานอนามัยเด็กกลาง) 
 โทรศัพท์ 02 5904405 (ศูนย์วัลลภ ไทยเหนือ)  

 

2. ความหมายความสุขของคนท างาน 

 ความหมายของความสุขในการท างาน (happiness at Work) มีผู้วิจัยได้ให้นิยาม และความหมายไว้
ดังนี้ 

 สถานที่ท างานที่มีความสุข (Chotivanich, 2017) คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์การอย่างมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้องค์การมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องขององค์การหรือการจัดการองค์การโดยเน้นการจัดการ “คน” เป็นหลัก  

ผูอ้  ำนวยกำร 

สถำบนัพฒันำอนำมยัเดก็แหง่ชำติ 

รองผูอ้  ำนวยกำร 

กลุม่อ ำนวยกำร กลุม่บรหิำรยทุธศำสตร ์ กลุม่ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กลุม่วิชำกำร 
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 Foot, Hook, & Jenkins (2016) ได้กล่าวว่า ความสุขในการท างานและความส าคัญของการบรรลุ
ความส าเร็จในงานที่ท า เป็นปรากฏการณ์ในสถานที่ท างานที่ดี ซึ่งเกิดจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและ
การท างานประสานกันเป็นอย่างดีตามสายงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผลการด า เนินงาน ความผูกพันต่อ
องค์การและความยุติธรรม น าไปสู่การท างานที่ยอดเยี่ยม มีคุณภาพ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีความ
ไว้วางใจข้ันสูงในการท างาน ท าให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าท่ีมีส่วนร่วมในชีวิตและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 ความสุขในการท างาน (อ้างใน Kittisuksatit, et al. 2013) คือ การรับรู้ของบุคลากรหรืออารมณ์
ความรู้สึกชื่นชอบหรือเป็นสุขกับ ภารกิจหลักต้องการให้ตนเป็นที่ยกย่องและยอมรับจากคนทั่วไป ได้ท างานใน
ที่ท างานที่ มั่นคง มีความก้าวหน้า เข้าถึงโอกาสในการพัฒนา มีผู้บังคับบัญชาที่มีความเมตตากรุณา เพ่ือน
ร่วมงานที่ จิตใจที่จริงใจ ไม่ใช่มีผู้บังคับบัญชาที่มีความเมตตากรุณามีเพ่ือนร่วมงานที่จริงใจ ได้รับสวัสดิการที่
พอเพียง และได้รับความปลอดภัยจากการท างาน  

ความสุขในการท างาน (ภัทรดนัย ฉลองบุญ. 2561) คือ การท างานอย่างมีความสุข ก่อให้ เกิด
ความรู้สึกเพลิดเพลิน มีความสุขกับงานที่ท ามีความภูมิใจในงานที่ท าฉันได้ท างานร่วมกับคนอ่ืนความช่วย 
เหลือเผื่อแผ่เพ่ือนร่วมงาน การได้รับความปลอดภัยจากการท างาน มีเพ่ือนร่วมงานที่จริงใจได้รับสวัสดิการที่
พอเพียง  

ความสุขวัยท างาน 8 มิติ (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์. 2551) ขององค์กรแห่งความสุข ตามแนวคิดของ 
“ความสุข 8 ประการ” และ “องค์กรแห่งความสุข: Happy Workplace” ซึ่ง ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเพ่ือให้HAPPINOMETER เป็นเครื่องมือในการวัด 
ติดตาม และประเมินผลความสุขคนท างานตามแนวคิดของ “องค์กรแห่งความสุข: Happy Workplace” ได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย มิติสุขภาพกายดี มิติการผ่อนคลายดี มิติน้ าใจดี มิติจิตวิญญาณดี มิติครอบครัว
ดี มิติสังคมดี มิติใฝ่รู้ดี และมิติสุขภาพการเงินดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 มิติสุขภาพกายดี  (Happy Body) คือ การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เกิดจากการรู้จักใช้ชีวิต รู้จัก
กิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข 

มิตกิารผ่อนคลายดี  (Happy Relax) คือ การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 
มิติน้ าใจดี  (Happy Heart) คือ การมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน รู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม รู้จัก

บทบาทของแต่ละคนตั้งแต่ เจ้านาย ลูกน้อง พ่อแม่ และสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต 
มิติจิตวิญญาณดี (Happy Soul) คือ การมี หิริ โอตัปปะ หมายถึง การละอายและเกรงกลัวต่อการ

กระท าที่ไม่ดีของตนเอง ซึ่งนับเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และในการท างานเป็น
ทีม 

มิตคิรอบครัวดี  (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง เพราะครอบครัวเป็น
ภูมิคุ้มกันและเป็นก าลังใจที่ดีในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคต่างๆ 

มิตสิังคมดี  (Happy Society) คือ การมีความรัก ความสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองท างานและ
สังคมท่ีพักอาศัย 



7 
 

มิตใิฝ่รู้ดี (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้เพ่ือ พัฒนาตนเอง และน าไปสู่การเป็นมืออาชีพ 
เพ่ือให้เกิดความ ก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน และพร้อมที่จะเป็นครูเพ่ือ สอนคนอ่ืน 

มิตสิุขภาพการเงินดี  (Happy Money) คือ ความสามารถในการจัดการรายรับและรายจ่ายตนเอง
และครอบครัวได้ รวมถึงการรู้จักการท าบัญชีครัวเรือน 

เครื่องมือ HAPPINOMETER  (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตและคณะ. 2555) จะน าไปใช้ ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล HAPPINOMETER ทีมผู้พัฒนาจัดมิติทั้งหมดให้สอดคล้องกับ “ความสุข 8 
ประการ” ขององค์กรแห่ งความสุข : Happy Workplace (ชาญ วิทย์  วสันต์ ธนารัตน์ . 2551) และ 
HAPPINOMETER ได้เพ่ิมอีก 1 มิติ เป็น ความสุข 9 มิติ โดยมิติที่ 9 คือ Happy Work-life เป็นมิติที่เน้นการ
วัดผลความรู้สึกและประสบการณ์ของคนท างานกับองค์กร ดังนั้น เครื่องมือ HAPPINOMETER ประกอบด้วย
ส่วนข้อมูล ทั่วไป และมิติความสุข 9 มิติ ดังนี้ 

1. Happy Body (สุขภาพดี) หมายถึง การที่บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีดี/เหมาะสม มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง 

มิตินี้ มี 6 ตัวชี้วัด คือ ค่า BMI ภาวะอ้วนลงพุง ออกก าลังกายสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ความพึงพอใจต่อสุขภาพกาย 

2. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพ่ือการพักผ่อน
ได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และท าชีวิตให้ง่าย สบายๆ 

 มิตินี้ มี 5 ตัวชี้วัด คือ ความพอเพียงในการพักผ่อนกิจกรรมหย่อนใจ ความเครียด ชีวิตเป็นไปตามที่
คาดหวังและการจัดการกับปัญหาในชีวิต 

3. Happy Heart (น้ าใจดี) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง 

มิตินี้ มี 9 ตัวชี้วัด คือ ความรู้สึกเอ้ืออาทร การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง การท างานเป็นทีม 
ความสัมพันธ์เหมือนพ่ีเหมือนน้อง การสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กรการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการท างาน 
การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรม รู้แพ้
รู้ชนะ รู้จักให้ และมีความกตัญญูรู้คุณ 

 มิตินี้ มี 5 ตัวชี้วัด คือ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมศาสนา การให้ทาน และการปฏิบัติกิจตาม
ศาสนา การให้อภัย การยอมรับและการขอโทษ รวมถึง การตอบแทนผู้มีพระคุณ 

5. Happy Family (ครอบครัวดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจกับ
บุคคลในครอบครัวของตนเอง 

มิตินี้ มี 3 ตัวชี้วัด คือ เวลาอยู่กับครอบครัว การท ากิจกรรมกับครอบครัว และมีความสุขกับครอบครัว 
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6. Happy Society (สังคมดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนบ้าน ไม่ท าให้ผู้ อ่ืน
เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ท าให้สังคมเสื่อมถอย 

มิตินี้  มี 6 ตัวชี้วัด คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน สังคมสงบสุข และการใช้ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข 

7. Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือ
ปรับตัวให้เท่าทันและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอ 

มิตินี้ มี 3 ตัวชี้วัด คือ การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาตนเอง และโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

8. Happy Money (สุขภาพเงินดี) หมายถึง การที่บุคคลมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถและ
พึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน 

มิตินี้ มี 4 ตัวชี้วัด คือ การผ่อนช าระหนี้สินต่างๆ การช าระหนี้เงินออม และความเพียงพอของ
ค่าตอบแทนที่ได้รับ 

9. Happy work-life (การงานดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ท างาน มีความรัก ความ
ผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้าของ
ตนเองในองค์กร 

มิตินี้ มี 15 ตัวชี้วัด คือ ความสุขต่อสภาพแวดล้อมในองค์กรการได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ความพึง
พอใจต่อสวัสดิการการได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ความเหมาะสมของการเลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่ง ความมั่นคงในอาชีพ ความเสี่ยงจากการท างาน การลาออกจากงานการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง และการ
ท างานอย่างมีความสุข 

ดังนั้น สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้น าเครื่องมือ HAPPINOMETER ใน 9 มิติไปใช้ในการวัด 
ติดตาม และประเมินผลความสุขคนท างานของบุคลากรตามแนวคิดของ “องค์กรแห่งความสุข: Happy 
Workplace น ามาวิเคราะห์ ให้เห็นความชัดเจนว่า ควรพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท างานกับใคร ที่ไหน 
และอย่างไร ท าให้การสร้างสุขไปถูกทิศทางและได้ผลตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 

 

3. ความหมายของความผูกพันในองค์กร 

 3.1 ความหมาย 

 ความผูกพันต่อองค์กร เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการด าเนินกิจการขององค์กร ผู้วิจัย ได้รวบรวมนิยาม 
และความหมายของความผูกพันต่อองค์กร ดังนี้ 
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 ความผูกพันต่อองค์กร (สายธาร ทองอร่าม.2550:9) หมายถึง ความรู้สึก และความสัมพันธ์ที่ดีในด้าน
บวกที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ในแง่ของความรู้สึก และทัศนคติ 
พฤติกรรมค่านิยมที่ดีที่สมาชิกมีต่อองค์กร มีความเชื่อมั่นศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององค์กร มีความ
เต็มใจที่จะปฏิบัติงานจนเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อองค์กร อยู่กับองค์กรตลอดไป ไม่ลาออกไปท างานที่อ่ืน จึง
ช่วยให้เป้าหมายขององค์กรประสบความส าเร็จ  

 ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) (Strellioff.2003 อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และคณะ, 
2552: 177-178) ได้ให้ความหมายเดียวกันกับค าว่า Commitment ซึ่งหมายถึง ความผูกพัน เป็นสภาวะที่
เกี่ยวข้องกับทั้งอารมณ์ และเหตุผลของบุคคลในด้านงาน และองค์กร ซึ่งแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม         
3 ลักษณะ คือ 

 1) การพูด (Say) คือ การกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดีให้บุคคลอ่ืนฟัง ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน 
ครอบครัว ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
 2) การอยู่กับองค์การ (Stay) คือ ความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป แม้หน่วยงานอ่ืนจะให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
 3) การรับใช้ (Serve) คือ มีความภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งได้มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ และถ้าหากจ าเป็นก็เต็มใจที่จะท างานหนักเพ่ือองค์กร 

  

 ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553: 13) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่ปฏิบัติที่มีต่อองค์กรโดยมี
ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่ตั้งใจและจะปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จ ซึ่งบ่งชี้ออกมาใน
รูปแบบความศรัทธา ยอมรับในเป้าหมาย และคุณค่าขององค์กร รวมถึงความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กร นอกจากนั้นยังประกอบด้วย ความภาคภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และความ
ต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 

 Buchanan (1974:533 อ้างถึงใน วิจิตร เชื่อมสุวรรณ 2550: 23) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความ
ผูกพันที่มีต่อเป้าหมาย ค่านิยมขององค์กร และการปฏิบัติตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ประกอบด้วย     
 1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขององค์กร (Identification) หมายถึง การยอมรับในค่านิยม ตลอดจน
วัตถุประสงค์ขององค์กรว่าเป็นไปในทางเดียวกับตน                                                                      
 2. ความเก่ียวพันกับองค์กร (Involvement) หมายถึง ความเต็มใจที่จะท างานเพ่ือความก้าวหน้า      
และผลประโยชน์ขององค์กร                                                                                                         
 3. ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) หมายถึง การยึดมั่นในองค์กร และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิก
ขององค์กรต่อไป 

 สรุปความหมายของความผูกพันในองค์กร ได้ว่า เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์กร 
เป็นความรู้สึกว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พูดถึงองค์กรในทางที่ดี มีความ
ต้องการที่จะอยู่กับองค์กรไปเรื่อยๆ ภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้องค์กรประสบ
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ความส าเร็จ จะใช้ความพยายามที่มีสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพ่ือให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 3.2 ความส าคัญของความผูกพันในองค์กร  
 ความผูกพันในองค์กรของคนท างานเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นอย่างหนึ่งของสมาชิกองค์กร เพราะเป็น
ปัจจัยส าคัญช่วยน าพาให้องค์กรมีประสิทธิผลและอยู่รอดต่อไป นอกจากองค์กรต้องสามารถสรรหาบุคลากรที่
มีคุณภาพเข้ามาเป็นสมาชิกองค์กรแล้ว การรักษาให้บุคลากรเหล่านั้นคงอยู่กับองค์กรอย่างมีคุณค่า ด้วยการ
พยายามสร้างทัศนคติของความผูกพันที่ดีกับองค์กรให้เกิดขึ้นกับสมาชิกแต่ละคนในองค์กร นับว่าเป็นสิ่งที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง ด้วยเหตุผลว่าความผูกพันต่อองค์กรนั้นเป็นทัศนคติที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
น าพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสาร รวบรวมเกี่ยวกับความส าคัญ
ของความผูกพันในองค์กร ดังนี้ 

 Buchanan (1974 อ้างถึงใน ซัลวานา ฮะซานี  2550:12) ชี้ ให้ เห็นความผูกพันต่อองค์กร มี
ความส าคัญ ดังนี้  
 1. ความผูกพันต่อองค์กร สามารถท านายอัตราการเข้าออกจากงานของสมาชิกองค์กรได้ดีกว่าตัวแปร 
“ความพึงพอใจในงาน” เพราะความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติของสมาชิกองค์กรโดยส่วนรวม ค่อนข้างมี
ความมั่นคง ส่วนความพึงพอใจในงานสะท้อนถึงทัศนคติของบุคคลต่องาน หรือเฉพาะแง่ใดแง่หนึ่ งของงานที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของพนักงานเท่านั้น แม้ว่าเหตุการณ์ประจ าวันอาจจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงาน 
แต่เหตุการณ์นั้นอาจไม่กระทบต่อความผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์กรโดยรวมก็ได้ จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจ
ในงานมีเสถียรภาพน้อยกว่าความผูกพันต่อองค์กร 
 2. ความผูกพันต่อองค์กร เป็นแรงผลักดันให้พนักงานในองค์กรมีการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก
เกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร  
 3. ความผูกพันต่อองค์กร เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งบุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันดังกล่าวมักมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างาน
คือหนทางที่ตนสามารถท าประโยชน์ให้แก่องค์กร บรรลุถึงเป้าหมายได้ส าเร็จ                                                  
 4. บุคคลที่มีความผูกพันกับองค์กรสูง เต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากในการท างานให้กับ
องค์กร ซึ่งในหลายกรณีความพยายามดังกล่าวจะมีผลให้การปฏิบัติอยู่ในระดับดีเหนือคนอ่ืน                                 
 5. ความผูกพันต่อองค์กรช่วยขจัดการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากที่สมาชิกในองค์กรมี
ความรักและความผูกพันต่อองค์กรของตนเองมากนั่นเอง                                                                   
 6. ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร 

 ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ (2529:17 อ้างถึงใน สายธาร ทองอร่าม 2550:10) ชี้ให้เห็นถึงความรู้สึก
ผูกพันน าไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลต่อองค์กร ดังนี้  
 1. พนักงานที่มีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีแนวโน้มที่จะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมขององค์กรอยู่ในระดับสูง (ความเห็นของ March & Simon ในปี 1995) 
 2. พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูง มักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่กับองค์กรต่อไป
เพ่ือท างานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย                                                                       
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 3. บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กร และเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์กร บุคคลซึ่งมีความรู้สึก
ผูกพันดังกล่าว มักจะมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึ่งตนสามารถท าประโยชน์
ให้กับองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ                                                                                              
 4. บุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันสูง (Commitment) จะเต็มใจใช้ความพยายามมากพอสมควรในการ
ท างานให้กับองค์กร ท าให้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติกับองค์กร โดยมีความเชื่อ และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสมาชิกในองค์กร ให้เข้ากับ
เป้าหมายขององค์กร และจากเหตุผลดังกล่าว บุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรจะมีความเกี่ยวพันหรือ
ผูกพันอย่างมากต่องาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
เพราะเห็นว่างานคือหนทางที่ตนเองสามารถจะท าประโยชน์กับองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างส าเร็จ  

 จากแนวคิดที่ได้กล่าวในขั้นต้น แสดงให้เห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อ
องค์กร เพราะเป็นทัศนคติของสมาชิกองค์กรโดยส่วนรวม ค่อนข้างมีความมั่นคง เป็นตัวกระตุ้น เป็น
แรงผลักดันให้เต็มใจใช้ความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงาน มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน คิดใหม่ 
ท าใหม่ เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กร พร้อมจะปกป้ององค์กร ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งท าให้
องค์กรด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดความเสียหายขององค์กร  

 

4. แนวคิด ทฤษฎีความผูกพันในองค์กร 

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และผลงานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กร ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

Steers (1977:96 อ้างถึงใน สายธาร ทองอร่าม 2550:12) ได้ศึกษาถึงปัจจัยเบื้องต้นของความผูกพัน
ต่อองค์กร พบว่า มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ดังนี้ 

1. ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลที่มี
ต่อความยึดมั่นต่อองค์กร เช่น เพศ อายุ การศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ฯลฯ      

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง สภาพของงานที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบ
ปฏิบัติอยู่มีลักษณะอย่างไร เช่น ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) งานที่มีคุณค่าความประจักษ์ในงาน 
(Task Idenity) ความหลากหลายในงาน (Variety) งานที่มีโอกาสพบปะกับผู้อ่ืน (Social Interaction)                   

3.ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน         
มีความรู้สึกรับรู้ต่อการท างานในองค์กรที่ผ่านมาอย่างไร เช่น ทัศนคติของกลุ่มต่อองค์กร (Group Attitude) 
การพ่ึงพาได้จากองค์กร (Organization Dependability) ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร (personal 
Importance) 

Porter และคณะ (1974 อ้างถึงใน มลฤดี ตันสุขานันท 2550:16) กล่าวว่า การที่บุคคลจะเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้                                                                                              
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1. ธรรมชาติของบุคคล เป็นคุณลักษณะประจ าตัวของบุคคลในด้านจิตวิทยา บุคคลมีความต้องการ    
เจตคติและค่านิยม อารมณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งสติปัญญา ความสนใจ รวมถึงบุคลิกภาพ และ
ความสามารถในการปรับตัวของบุคคลนั้น                                                                                     

2. ธรรมชาติของกลุ่ม บุคคลต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในด้านการท างาน ความสนับสนุนจากกลุ่มเป็นสิ่งที่
ดึงดูดให้เขาอยู่ในกลุ่มได้ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา                                

3. ธรรมชาติขององค์กร องค์กรมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ
องค์กร                       

4. ธรรมชาติของการท างาน ลักษณะการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความสนใจในงาน 

ซันวาลา ฮะซานี (2550: 13) ความผูกพันของพนักงานในแง่ของ ”Engagement” เป็นเครื่องมือที่ใช้
วัดความผูกพันขอน าเสนอ 2 แนวคิด ดังนี้ 

แนวคิดของ Hewitt Associates 
Hewitt Associates เป็นการศึกษาถึง 7 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน(Employee 

Engagement) ซึ่ง Hewitt Associates ได้ให้มุมมองว่า ความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งที่แสดงออกได้โดย
พฤติกรรม กล่าวคือ สามารถดูได้จากการพูด (Say) โดยพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะพูดถึงองค์กรใน
แง่บวก และพิจารณาได้จากการด ารงอยู่ (Stay) คือพนักงานมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 
และดูได้จากการที่พนักงานได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ (Strive) เพ่ือช่วยเหลือ หรือสนับสนุน
ธุรกิจขององค์กร โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรตามแนวคิดของ Hewitt 
Associates 7 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. ภาวะผู้น า (Leadership) หรือบทบาท และลักษณะของผู้น าในองค์กร ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีหน้าที่
ก าหนดแนวนโยบาย และบริหารงานภายในองค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อรูปแบบในการบริหารงาน และการ
ท างานของคนในองค์กร                                                                                                                              

2. วัฒนธรรม หรือจุดมุ่งหมายขององค์กร (Culture/Purpose) ซึ่งจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนในองค์กร
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน                                                             

3. ลักษณะงาน (Work activity) คือ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่ เขาได้รับ
มอบหมายว่ามีความส าคัญต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด ท้าทายความสามารถของเขาหรือไม่ มีโอกาสเติบโตใน
สายงานมากน้อยแค่ไหน                                                                                                                            

4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total compensation) คือ ผลตอบแทนที่พนักงานได้รับจากการส่งมอบผล
การท างานที่บริษัทตอบแทนนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความพึงพอใจของพนักงานหรือไม่                              

5. คุณภาพชีวิต (Quality of life) คือ สิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตในการท างานกับชีวิตส่วนตัวของ
พนักงานนั้นมีความสมดุลกันหรือไม่ เขาได้รับการอ านวยความสะดวก หรือมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เขาสามารถใช้
ชีวิตในการท างานได้อย่างมีความสุขหรือไม่                                                                                        

6. โอกาสที่ได้รับ (Opportunity) หมายถึง พนักงานได้มีโอกาสในการที่จะได้รับการยกย่อง การได้รับ
โอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือการได้รับโอกาสที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน หรือชีวิตส่วนตัว      
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7. ความสัมพันธ์ (Relationship) คือการที่พนักงานได้มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อหัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน 
ลูกน้อง ลูกค้า หรือในระหว่างทีมงาน 

   

แนวคิดของ Taylor Nelson Sofres                                                                  

Taylor Nelson Sofres (TNS) เป็นการสร้างเครื่องมือในการวัดความผูกพันของพนักงาน เรียกว่า 
Employee Score PTM P โดยใช้ The Conversation Model ในการจ าแนกลักษณะพนักงาน โมเดลแบ่ง
ความผูกพันออกเป็น 2 มุมมอง ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร และความผูกพันในงาน ท าให้จ าแนกพนักงาน
ออกตามลักษณะความผูกพัน 4 ลักษณะ ซึ่งมีค าถามด้วยกันทั้งหมด 8 ข้อตามประเภทของความผูกพัน โดยมี
รายละเอียดของค าถาม 

ด้านความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย                                                                                                                  
- การประเมินภาพรวมขององค์กร                                                                                                                    
- การเปรียบเทียบระหว่างองค์กรกับองค์กรอ่ืน ๆ ที่เป็นทางเลือกในการท างาน                                                                   
- ความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป                                                                                                                 
- การอุทิศเพ่ือองค์กร ต้องการอยู่ในองค์กรจริง ๆ หรือเป็นเพียงพักพิงเท่านั้น 

ด้านความผูกพันต่องาน  ประกอบด้วย                                                                                                                                   
- การประเมินภาพรวมของงานที่ท า                                                                                                                  
- การเปรียบเทียบระหว่างงานที่ตนท าอยู่กับงานอ่ืน ๆ ที่พนักงานสามารถท าได้                                                              
- ความตัง้ใจที่จะท างานในประเภทนี้ต่อไป                                                                                                        
- การอุทิศให้กับงานที่ท า ต้องการท างานนั้นจริง ๆ หรือเป็นแค่ที่มาของรายได้ 

การส ารวจเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจพฤติกรรมของพนักงาน เพ่ือ
สร้างและพัฒนากลยุทธ์ให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดย Employee Sore 
PTM P มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงาน อีกทั้งช่วยลดอัตราการ
ลาออก ตามลักษณะความผูกพัน 4 ลักษณะ ดังนี้  

1. Career Oriented เป็นผู้ที่มีความผูกพันในงานที่ท าสูง แต่ขาดความผูกพันต่อองค์กรโดยพนักงาน
จะท างานให้แก่องค์กร เนื่องจากต้องการประสบการณ์เพ่ือมีส่วนช่วยในการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าใน
อาชีพ ของตน บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์กร สามารถสร้างผลผลิตให้แก่องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ก็เปิดโอกาสให้แก่ข้อเสนอขององค์กรอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งสามารถท าลายสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า 
จนส่งผลเสียต่อองค์กรในระยะยาว                                                                                                                          

2. Malcontent เป็นผู้ที่ขาดทั้งความผูกพันต่อองค์กร และความผูกพันต่องานที่ท า บุคคลเหล่านี้จะ
ขาดความตั้งใจในการท างาน ท างานไปวัน ๆ หนึ่ง ขัดแย้งกับบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพพจน์
ขององค์กร 
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3. Company Oriented เป็นผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กร แต่ไม่มีความผูกพันในงานที่ท า บุคคล
เหล่านี้จะช่วยสนับสนุนองค์กร รักและภาคภูมิใจที่จะได้อยู่ในองค์กร แต่รู้สึกไม่มีความสุขในงานที่ท า ท าให้
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

4. Ambassador เป็นผู้ที่มีทั้งความผูกพันต่อองค์กร และความผูกพันในงานที่ท า บุคคลเหล่านี้จะ
กล่าวถึงองค์กรในทางที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แม้ว่าองค์กรอ่ืนจะให้ผลประโยชน์ที่
ดีกว่า ตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพของตน ตลอดจนรู้สึกภูมิใจในงานที่ท า ว่ามีส่วนช่ วยให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ และยินดีที่จะท างานหนักเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมผลผลิต ซึ่งบุคคลเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์กร จากลักษณะพนักงานทั้ง 4 แบบตามแนวความคิดของ Taylor Nelson Sofres (TNS) 
นั้น  ลักษณะของพนักงานที่เป็นที่ต้องการในทุก ๆ หน่วยงาน หรือในทุก ๆ องค์กรนั่นคือ พนักงานแบบ 
Ambassador ที่มีทั้งความผูกพันต่อองค์กร และความผูกพันในงานที่ท า และพนักงานที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์
เลย นั่นคือ Malcontent ซึ่งขาดทั้งความผูกพันต่อองค์กร และความผูกพันในงานที่ท า ส่วนพนักงานแบบ 
Career Oriented และพนักงานแบบ Company Oriented นั้น จะเห็นได้ว่ามีทั้งข้อดี และข้อเสียที่แตกต่าง
กันไป ซึ่งทั้งหมดนี้มีปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดความผูกพันที่แตกต่างกัน 

ปิยกนิฏฐ  โชติวนิช (2560 :85) กรอบแนวคิด คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันตอองคกร
ที่สงผลตอความสุขในการท างาน สามารถแสดงไดดังกรอบแนวคิด (conceptual framework)  ขอเสนอ 
(Proposition: P) ของตัวแปรทั้งสามที่มีความเชื่อมโยงตอกัน ดังภาพตอไปนี้ 

 

ค าอธิบายจากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันตอองคกรที่สงผลต่อ
ความสุขในการท างาน แสดงถึงการตั้งขอเสนอ (Proposition) 3 ขอ ไดแก ขอเสนอที่ 1 (P1) คือ คุณภาพชีวิต
ในการท างาน มีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคกร  ขอเสนอที่ 2 (P2) คือ ความผูกพันตอองคกรมี
อิทธิพลเชิงบวกตอความสุขในการท างาน และขอเสนอที่ 3 (P3) คือ คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลเชิง
บวกตอความสุขในการท างาน 

 ผู้วิจัยได้ทบทวนเพ่ือเสนอแบบที่ 2 (P2) ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับความสุขใน
การท างาน สามารถอธิบายขยายเพ่ิมเติมความสัมพันธ์ระหวาง 2 ตัวแปร ดังนี้  จากการศึกษาของ 
Jitteerapap (2011)  พบวา ความสุขในการท างานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ และ
ความสุขในการท างานดานสังคมดีและดานหาความรู สามารถรวมกันท านายความผูกพันตอองคการได้ Molla, 
Banjrdrit, & Suwanin (2012)  ไดศึกษา พบวา ความสัมพันธระหวางความสุขในการท างานกับความผูกพันต
อองคการ ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวก โดยดานที่มีความสัมพันธ มากที่สุด ไดแก ดานความเชื่อมั่น
ในเปาหมายและยอมรับคุณคาขององคการ  รองลงมา ไดแก ดานความตั้งใจที่จะใชความสามารถเพ่ือท างาน
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ใหองคการ ในการศึกษาของ Krutjaikla (2013) พบวาความสุขกับความผูกพันต่อองคการของพนักงานใน
ภาพรวม มีความสัมพันธกันในระดับต่ า  

ดังนั้น ข้อเสนอแบบที่ 2 (P2) สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ดังนี้ ความสุขในการท างานมีความผูกพันต่อ
องค์กร 

 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันในองค์กร 

ไพรัช บ ารุงสุนทร. 2561 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความสุขของบุคลากรด้านสุขภาพ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิอ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความสุขของ
บุคลากรด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการปฐมภูมิอ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จ านวนทั้งหมด 190 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม HAPPINOMETER ของสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุข ภาพรวม 
62.03 คะแนน แปลผลว่า “มีความสุข” เป็นระดับความสุขตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณารายมิติพบว่า มิติ
ความสุขทั้งหมดอยู่ในระดับ “มีความสุข” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในมิติจิตวิญญาณดี ที่ 68.22 คะแนน และต่ าสุดใน
มิติผ่อนคลายดี ที่ 54.19 คะแนน  

 ณิชารีย์  แก้วไชยษา. 2559. ศึกษาความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานใน
บริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างาน ระดับ
ความผูกพันต่อองค์กร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานในบริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าแห่งหนึ่ง จ านวน 239 คน ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความสุขในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51 มีความสัมพันธ์ต่อองค์กร อยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 61.9 ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001)  

 บุษกร ทรมีฤทธิ์. 2559. ศึกษาภาวะผู้ตามบรรยากาศในการท างานความสุขในการท างานที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานในองค์กร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างความสุขในการท างานกับความผูกพันในองค์กร กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานบริษัท ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์
(ประเทศไทย)จ ากัด จ านวน 253 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ในองค์กรด้านทัศนคติความรู้สึกในระดับความสัมพันธ์ปานกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ความสุขในการท างาน ด้านความพึงพอใจใน
ชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความรู้สึกทางบัวด้านความรู้สึกทางลบ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันใน
องค์กร อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ ของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ความ
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คิดเห็นต่อลักษณะงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง เป็นเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ทุกส่วนงาน จ านวน 164 คน ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม มีความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน ได้แก่ ตัวแปรอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในสถาบัน ความท้าทายในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การท างาน ลักษณะการท างานเป็นทีม เงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้ 

  

 



บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสุขความผูกพันของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  ปี 
2560 เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของคนท างานในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
3.2 ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้แบบส ารวจคุณภาพชีวิต 
ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนท างาน ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ happinometer.moph.go.th 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส ารวจระดับคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของบุคลากร
ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 
3.2 ประชำกร และกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ จ านวน 103 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 
2560   

เกณฑ์กำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมวิจัย เข้ำมำเป็นกลุ่มตัวอย่ำง (Inclusion criteria) ดังนี้ 
  - เจ้าหน้าที่ทุกคนทีป่ฏิบัติงานในระยะเวลาที่มีการเก็บข้อมูล 
  - เจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงระบบออนไลน์ เว็บไซต์ happinometer.moph.go.th ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ 
   

เกณฑ์กำรคัดออกจำกกำรศึกษำ (Discontinuation Criteria) 
บุคลากรที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ เว็บไซต์ happinometer.moph.go.th ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ 
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3.3 กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ

ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) จ านวนทั้งหมด 63 คน   
 

 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 จากประชากรทั้งหมด 103 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 82 คน ดังนี้ 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

      N = ขนาดของประชากร 

      e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 

แทนค่า     

𝑛 =
103

1+103(0.05)2
 = 81.91 

จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ 82 คน  

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากแบบ
ส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนท างาน ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ 
happinometer.moph.go.th ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคัดเลือกเนื้อหาที่สนใจศึกษา เพ่ือ
ส ารวจระดับคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของบุคลากรในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ   
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ประเภทการจ้างงาน ระยะเวลา
การปฏิบัติงานรายได้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ และภาวะเสี่ยงต่อโรค (BMI) 

ส่วนที่ 2 ความสุขวัยท างาน 9 มิติ ได้แก่ สุขภาพกาย 5 ข้อ การผ่อนคลาย 5 ข้อ น้ าใจดี 5 
ข้อ จิตวิญญาณด ี5 ข้อ ครอบครัวดี 3 ข้อ สังคมดี 5 ข้อ ใฝ่รู้ดี 3 ข้อ สุขภาพการเงินดี 4 ข้อ การงานดี 17 ข้อ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  

ส่วนที่ 3 ความผูกพัน 15 ข้อ โดยแบ่งความผูกพันที่พูดถึงองค์กรในแง่ดี 5 ข้อ  ความผูกพัน
ยังอยากท างานกับสถาบันไปเรื่อย ๆ 5 ข้อ และความผูกพันที่พยายามสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร 5 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

เกณฑ์การค านวณให้คะแนนของค าตอบ 5 ตัวเลือก ในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ดังนี้ (คู่มือการ
วัดความสุขด้วยตนเอง.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.มหาวิทยาลัยมหิดล. 2555: 39.) 

ตอบข้อ 1 ได้ 0 คะแนน  
ตอบข้อ 2 ได้ 25 คะแนน  
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ตอบข้อ 3 ได้ 50 คะแนน  
ตอบข้อ 4 ได้ 75 คะแนน  
ตอบข้อ 5 ได้ 100 คะแนน  
จากนั้นจึงค านวณค่าเฉลี่ยความสุข/ความผูกพัน แปลความหมายคะแนนค่าเฉลี่ย แบ่งเป็น 4 

ระดับ ดังนี้ (คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.มหาวิทยาลัยมหิดล. 2555: 39.) 
คะแนน 0.00 – 24.99 ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง : Very Unhappy สะท้อนให้เห็นว่า คนท างาน

ในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง/ไม่มีความผูกพันเลย” ผู้บริหารต้องด าเนินการแก้ไขอย่าง 
เร่งด่วน 

คะแนน 25.00 – 49.99 9 ไม่มีความสุข : Unhappy สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กร
ของท่านอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข/ไม่มีความผูกพัน” ผู้บริหารต้องด าเนินการแก้ไขอย่าง จริงจัง 

คะแนน 50.00 – 74.99 มีความสุข : Happy สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่าน
อยู่ในระดับ “มีความสุข/มีความผูกพัน” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไป 

คะแนน 75.00 – 100.00 มีความสุขอย่างยิ่ง: Very Happy ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนท างาน
ในองค์กรของท่านอยู่ใน ระดับ “มีความสุขมาก/มีความผูกพันมาก” ผู้บริหารควรสนับสนุน และ ยกย่องเป็น
แบบอย่าง  

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามวัดระดับความสุข ของคนท างาน “HAPPINOMETER” แบบส ารวจนี้ อ้างอิงมาจาก
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือโดย
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว โดยมีการแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องชัดเจนและให้มี ความสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษาตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยจึงไม่ได้ ท าการวิเคราะห์ซ้ า 

 
 
 
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 

1. ใช้แบบส ารวจออนไลน์คุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันในองค์กรของคนท างานใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านสุขภาพกาย 6 ข้อ การผ่อนคลาย 5 ข้อ ด้านน้ าใจดี 5 ข้อ ด้านจิตวิญญาณดี 5 
ข้อ ด้านครอบครัวดี 3 ข้อ ด้านสังคมดี 6 ข้อ ด้านใฝ่รู้ดี 3 ข้อ ด้านสุขภาพการเงินดี 4 ข้อ ด้านการงานดี 17 
ข้อ ความผูกพัน 9 ข้อ สมดุลชีวิตกับการท างาน 6 ข้อ   

2. ส่ง URL https://happinometer.moph.go.th ผ่านกลุ่มไลน์ หน่วยงาน ซึ่งผู้ศึกษาเป็น
ผู้ดูแลข้อมูลผลการส ารวจสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ภายในเข้าตอบแบบ
ส ารวจ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 

3. ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบส ารวจ ผ่านระบบอิเล็กตรอนิกสมาชิกกลุ่ม line ของหน่วยงาน
และแจ้งยอดจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ และสามารถสอบถามข้อสงสัยกับผู้วิจัยได้ตลอดเวลาที่ท าแบบส ารวจ 

4. หลังจากครบก าหนดระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้รับความร่วมมือตอบแบบ
ส ารวจกลับคืนมา ทั้งสิ้น จ านวน 63 ชุด คิดเป็นร้อยละ 61 ของกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิต ิ
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบส ารวจทั้งหมด  น าข้อมูลไปวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6.1 ใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม อธิบายถึงลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย อายุ 

การศึกษา สถานภาพสมรส ประเภทการจ้างงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้ วิเคราะห์ด้วยสถิติ 
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) น าเสนอข้อมูลแบบตาราง 

ความสุขวัยท างาน 9 มิติ ได้แก่ สุขภาพกาย การผ่อนคลาย น้ าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี 
สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพการเงินดี การงานดี วิเคราะห์ด้วยสถิติ ความถี่ (Frequency) และค่าเฉลี่ยร้อยละ 
(Percentage) น าเสนอข้อมูลแบบตาราง 

ความผูกพัน 3 ด้าน ได้แก่ พูดถึงองค์กรในแง่ดี ยังอยากท างานกับสถาบันไปเรื่อย ๆ และความ
พยายามสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร  วิเคราะห์ด้วยสถิติ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
น าเสนอข้อมูลแบบตาราง 

 
3.6.2 ใช้สถิติเชิงวิเครำะห์ (Analytical Statistics) 
วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยความสุขวัยท างานมีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในสถาบันพัฒนา

อนามัยเด็กแห่งชาติ วิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรใน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
 



บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
  

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยใช้แบบส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของ
คนท างาน ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ happinometer.moph.go.th ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือส ารวจระดับคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดยน าเสนอ
ผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามล าดับ ดังนี้  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของเจ้าหน้าทีใ่นสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แห่งชาติ 
2.1 ความสุขวัยท างาน ความผูกพัน โดยรวม และรายด้าน 
2.2 ความสุขวัยท างาน ความผูกพัน จ าแนกรายข้อ 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านความสุขที่มีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ผลการศึกษา พบว่า มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 44.4 มากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
ร้อยละ 54.0 ประเภทการจ้างงานเป็น ลูกจ้างประจ า 36.5 อายุการท างานส่วนใหญ่ 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 60.3 
รายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 39.7 ดังตารางที่ 4.1      

 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=62) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
การศึกษา   
 มัธยมต้น 11 17.5 
 มัธยมปลาย/ปวช. 15 23.8 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 14.3 
 ปริญญาตรีและสูงกว่า 28 44.4 
สถานภาพ   
 โสด 12 19.0 
 แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 34 54.0 
 อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 8 12.7 
 หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 4 6.4 
 หม้าย 5 7.9 



22 
 

 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=62) (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทการจ้างงาน   
 ข้าราชการ 7 11.1 
 พนักงานราชการ 7 11.1 
 ลูกจ้างประจ า 23 36.5 
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 9 14.3 
 ลูกจ้างชั่วคราว 17 27.0 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
 ไม่ถึง 1 ปี 6 9.5 
 เกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 13 20.6 
 เกิน 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 3 4.8 
 เกิน 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 3 4.8 
 10 ปีขึ้นไป 38 60.3 
รายได้   
 น้อยกว่า 10,000 บาท 22 34.9 
 10,001-20,000 บาท 7 11.1 
 20,001-30,000 บาท 25 39.7 
 มากกว่า 30,000 บาท 9 14.3 

 
 
 
ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตความสุขและความผูกพันของเจ้าหน้าทีใ่นสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาต ิ

2.1 ความสุขวัยท างาน ความผูกพัน โดยรวม และรายด้าน 
ความสุขวัยท างานของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ พบว่า โดยมิติที่มีคะแนนเฉลี่ย

ความสุขสูงที่สุด คือ ด้านครอบครัวดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 73.8 ซึ่งอยู่ในระดับ มีความสุข รองลงมา คือ ด้าน
จิตวิญญาณดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 70.4 ซึ่งอยู่ในระดับ มีความสุข และด้านสุขภาพกายดี ด้านน้ าใจดี และด้าน
ใฝ่รู้ดี มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 69.1 66.2 และ 65.61 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับ มีความสุข ส่วนมิติที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านสุขภาพการเงิน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.2 ซึ่งอยู่ในระดับ ไม่มีความสุข 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 คะแนนเฉลี่ยความสุขวัยท างานโดยรวม และรายด้าน (n=62) 
 
 

 
 

 
ความผูกพันโดยรวม และรายด้านของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ พบว่า คะแนน

เฉลี่ยความผูกพัน เท่ากับ 65.1 ซึ่งอยู่ในระดับ “มีความผูกพัน” เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ความ
พยายามสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (Strive) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 72.8 การพูดถึงองค์กรในแง่ดี (Say) คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 65.5 และอยากท างานกับองค์กรไปเรื่อย ๆ (Stay) เท่ากับ 57.0 รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยความผูกพันโดยรวม และรายด้าน (n=62) 

 
 
2.2 ความสุขวัยท างาน ความผูกพัน จ าแนกรายข้อ 
 ความสุขวัยท างาน ด้านสุขภาพกาย จ าแนกรายข้อ พบว่า ร้อยละ 61.9 มีการกินอาหารเช้า

ทุกวัน การออกก าลังกาย พบว่า มีการออกก าลังกายน้อยกว่า 3 วัน ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 42.9 การสูบบุหรี่/ใบ
จาก/ยาเส้น ส่วนใหญ่ไม่เคยสูบเลย ร้อยละ 98.8 การดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มากกว่าครึ่งไม่เคยดื่มเลย คิดเป็น
ร้อยละ 60.3 และมากกว่าครึ่งมีความพึงพอใจต่อสุขภาพระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.0 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.4 

 
 
 

ความสุขวัยท างาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ แปลผล 
ครอบครัวดี  73.8 มีความสุข  
จิตวิญญาณด ี 70.4 มีความสุข  
สุขภาพกายดี  69.1 มีความสุข  
น้ าใจดี  66.3 มีความสุข  
ใฝ่รู้ดี  65.6 มีความสุข  
สังคมดี 61.5 มีความสุข  
การงานด ี  59.1 มีความสุข 
การผ่อนคลายดี  55.9 มีความสุข  
การเงินด ี 46.2 ไม่มีความสุข 

โดยรวม 63.1 มีความสุข 

ความผูกพัน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ แปลผล 
ความพยายามสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร 72.8 มีความสุข 
การพูดถึงองค์กรในแง่ดี 65.5 มีความสุข  
อยากท างานกับองค์กรไปเรื่อย ๆ 57.0 มีความสุข 

โดยรวม 65.1 มีความสุข 
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ตารางท่ี 4.4 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านสุขภาพกายดี จ าแนกรายข้อ (n=62) 

 
ความสุขวัยท างาน ด้านผ่อนคลายดี จ าแนกรายข้อ พบว่า ได้รับการพักผ่อนเพียงพอ อยู่ในระดับปาน

กลาง ร้อยละ 52.4 ใน 1 สัปดาห์ได้ท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ  อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.1 มี
ความเครียด (งาน/ครอบครัว/อ่ืนๆ) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.1 การด าเนินชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวัง 
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.1 และเมื่อประสบปัญหาในชีวิต สามารถจัดการปัญหาได้ อยู่ระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 49.2 รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 

 
 

ด้านสุขภาพกายดี จ านวน ร้อยละ 
การกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห ์   

ไม่กิน 0 0.0 
กินแต่ไม่บ่อย (1-2 วัน) 4 6.3 
กินเป็นบางครั้ง (3-4 วัน) 8 12.7 
กินเป็นประจ า (5-6 วัน) 12 19.0 
กินทุกวัน 39 61.9 

การออกก าลังกาย โดยเฉลี่ยตอ่สัปดาห์   
ไม่ได้ออกก าลังกาย 19 30.2 
น้อยกว่า 3 วัน ต่อสปัดาห์ 27 42.9 
จ านวน 3 วัน ต่อสปัดาห์ 12 19.0 
มากกว่า 3 วันต่อสปัดาห์ 1 1.6 
ทุกวัน 4 6.3 

การสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น   
สูบประจ า 0 0.0 
สูบบ่อยครั้ง 0 0.0 
สูบนานๆ ครั้ง 0 0.0 
ไม่สูบแต่เคยสบู 2 3.2 
ไม่เคยสูบเลย 61 96.8 

การดื่มแอลกอฮอล์   
ดื่มเกือบทุกวัน/เกือบทุกสัปดาห์   
ดื่มเกือบทุกเดือน 2 3.2 
ดื่มปีละ 1-2 คร้ัง 10 15.9 
ไม่ดื่มแต่เคยดื่ม 13 20.6 
ไม่เคยดื่มเลย 38 60.3 

ความพึงพอใจต่อสุขภาพ   
ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด 5 7.9 
พอใจน้อย 10 15.9 
พอใจปานกลาง 34 54.0 
พอใจมาก 8 12.7 
พอใจมากที่สุด 6 9.5 
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ตารางท่ี 4.5 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านผ่อนคลายดี จ าแนกรายข้อ (n=62) 

 
 
 
 

ด้านผ่อนคลายดี จ านวน ร้อยละ 
ได้รับการพักผ่อนเพียงพอ   

ไม่พอ/น้อยที่สุด 6 9.5 
น้อย 7 11.1 
ปานกลาง 33 52.4 
มาก 15 23.8 
มากที่สุด 2 3.2 

ใน 1 สัปดาห์ได้ท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ   
ไม่ได้ท า/น้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 9 14.3 
ปานกลาง 36 57.1 
มาก 13 20.6 
มากที่สุด 4 6.3 

มีความเครียด (งาน/ครอบครัว/อื่นๆ)   
เครียดมากที่สุด 0 0.0 
เครียดมาก 3 4.8 
เครียดปานกลาง 31 49.2 
เครียดน้อย 27 42.9 
ไม่เครียดเลย 2 3.2 

การด าเนินชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวัง   
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเลย 3 4.8 
เป็นไปตามที่คาดหวังเล็กน้อย 9 14.3 
เป็นไปตามที่คาดหวังปานกลาง 41 65.1 
เป็นไปตามที่คาดหวังมาก 10 15.9 
เป็นไปตามที่คาดหวังมากที่สุด 0 0.0 

เมื่อประสบปัญหาในชีวิต สามารถจัดการปัญหาได้   
ไม่สามารถจัดการปัญหาได้เลย 1 1.6 
จัดการได้น้อยมาก 0 0.0 
จัดการได้ปานกลาง 25 39.7 
จัดการได้มาก 31 49.2 
จัดการได้มากที่สุด 6 9.5 



26 
 

ความสุขวัยท างาน ด้านน้ าใจดี จ าแนกรายข้อ พบว่า มากกว่าครึ่งมีความรู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยต่อคน
รอบข้าง อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.1 การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 44.4 
มากกว่าครึ่งมีความเต็มใจและยินดีท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.9 การเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.8 และได้ท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วย
ตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.8 รายละเอียดดังตารางที่ 4.6 
ตารางท่ี 4.6 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านน้ าใจดี จ าแนกรายข้อ (n=62) 

ด้านน  าใจดี จ านวน ร้อยละ 
ความรู้สึกเอื ออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง   

ไม่รู้สึกเลย/น้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 14 22.2 
มาก 41 65.1 
มากที่สุด 7 11.1 

การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง   
ไม่เคย/น้อยที่สุด (แทบจะไม่เคยช่วย) 1 1.6 
น้อย (นาน ๆ ครั้ง) 0 0.0 
ปานกลาง (ช่วยบ้างบางครั้ง) 24 38.1 
มาก (ช่วยแทบทุกครั้ง) 28 44.4 
มากที่สุด(ช่วยทุกครั้ง) 10 15.9 

ความเต็มใจและยินดีท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม   
ไม่เต็มใจ/เต็มใจน้อยที่สุด 0 0.0 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 9 14.3 
มาก 39 61.9 
มากที่สุด 15 23.8 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   
ไม่เข้าร่วม/เข้าร่วมน้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 6 9.5 
ปานกลาง 32 50.8 
มาก 18 28.6 
มากที่สุด 6 9.5 

ได้ท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 7 11.1 
ปานกลาง 32 50.8 
มาก 22 34.9 
มากที่สุด 1 1.6 
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ความสุขวัยท างาน ด้านจิตวิญญาณดี จ าแนกรายข้อ พบว่า มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ ศาสนา/ 
การให้ทาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.7 การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 41.3 การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงจังต่อผู้ที่ส านึกผิด อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 58.7 การ
ยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.3 และการตอบแทนหรือ
ช่วยเหลือผู้มีพระคุณ อยู่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 47.6 รายละเอียดดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านจิตวิญญาณดี จ าแนกรายข้อ (n=62) 

 

ด้านจิตวิญญาณดี จ านวน ร้อยละ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน   

ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 1 1.6 
ปานกลาง 25 39.7 
มาก 24 38.1 
มากที่สุด 12 19.0 

การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ   
ไม่ปฏิบัต/ิปฏบิัติน้อยทีสุ่ด 2 3.2 
น้อย 5 7.9 
ปานกลาง 26 41.3 
มาก 23 36.5 
มากที่สุด 7 11.1 

การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงจังต่อผู้ที่ส านึกผิด   
ไม่ยกโทษ/ให้อภัยน้อยที่สุด 2 3.2 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 20 31.7 
มาก 37 58.7 
มากที่สุด 4 6.3 

การยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ   
ไม่ยอมรับ/ขอโทษน้อยทีสุ่ด 0 0.0 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 13 20.6 
มาก 38 60.3 
มากที่สุด 12 19.0 

การตอบแทนหรือช่วยเหลือผู้มีพระคุณ   
ไม่ตอบแทน/ตอบแทนน้อยที่สุด 2 3.2 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 6 9.5 
มาก 25 39.7 
มากที่สุด 30 47.6 
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ความสุขวัยท างาน ด้านครอบครัวดี จ าแนกรายข้อ พบว่า มีเวลาเพียงพออยู่กับครอบครัว อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 41.3 ท ากิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 42.9 และมีความสุขกับ
ครอบครัว อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 55.6 รายละเอียดดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านครอบครัวดี จ าแนกรายข้อ (n=62) 
 

 

ความสุขวัยท างาน ด้านสังคมดี จ าแนกรายข้อ พบว่า มีเพ่ือนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ดี  อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 47.6 การปฏิบัติกิจตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.9 ความรู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.2 เมื่อมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจาก
คนในชุมชนได้ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.4 สังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 52.4 และใช้ชีวิตในสังคมนี้อย่างมีความสุข อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 44.4 รายละเอียดดังตารางที่ 4.9 

 

ตารางท่ี 4.9 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านสังคมดี จ าแนกรายข้อ (n=62) 

ด้านครอบครัวดี จ านวน ร้อยละ 
มีเวลาเพียงพออยู่กับครอบครัว   

ไม่เพียงพอ 5 7.9 
น้อย 4 6.3 
ปานกลาง 13 20.6 
มาก 26 41.3 
มากที่สุด 15 23.8 

ท ากิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว   
ไม่ได้ท า/ท าน้อยทีสุ่ด 0 0.0 
น้อย 5 7.9 
ปานกลาง 18 28.6 
มาก 27 42.9 
มากที่สุด 13 20.6 

มีความสุขกับครอบครัว   
ไม่มี/มีน้อยทีสุ่ด 0 0.0 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 8 12.7 
มาก 20 31.7 
มากที่สุด 35 55.6 

ด้านสังคมดี จ านวน ร้อยละ 
มีเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ดี   

ไม่มี/มีน้อยทีสุ่ด 0 0.0 
น้อย 4 6.3 
ปานกลาง 25 39.7 
มาก 30 47.6 
มากที่สุด 4 6.3 
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ตารางท่ี 4.9 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านสังคมดี จ าแนกรายข้อ (n=62) (ต่อ) 

 
 

ด้านสังคมดี จ านวน ร้อยละ 
มีเพ่ือนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ดี   

ไม่มี/มีน้อยทีสุ่ด 0 0.0 
น้อย 4 6.3 
ปานกลาง 25 39.7 
มาก 30 47.6 
มากที่สุด 4 6.3 

การปฏิบัติกิจตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม   
ไม่ปฏิบัต/ิปฏบิัติน้อยทีสุ่ด   
น้อย 1 1.6 
ปานกลาง 7 11.1 
มาก 39 61.9 
มากที่สุด 16 25.4 

ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ไม่รู้สึก/รู้สึกน้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 2 3.2 
ปานกลาง 31 49.2 
มาก 24 38.1 
มากที่สุด 5 7.9 

เมื่อมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนได้   
ไม่ได้/ได้น้อยทีสุ่ด 1 1.6 
น้อย 6 9.5 
ปานกลาง 33 52.4 
มาก 20 31.7 
มากที่สุด 3 4.8 

สังคมไทยทุกวันนี มีความสงบสุข   
ไม่มี/มีน้อยทีสุ่ด 6 9.5 
น้อย 12 19.0 
ปานกลาง 33 52.4 
มาก 11 17.5 
มากที่สุด 1 1.6 

ใช้ชีวิตในสังคมนี อย่างมีความสุข   
ไม่มี/มีน้อยทีสุ่ด 1 1.6 
น้อย 2 3.2 
ปานกลาง 28 44.4 
มาก 27 42.9 
มากที่สุด 5 7.9 
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ความสุขวัยท างาน ด้านไฝ่รู้ดี จ าแนกรายข้อ พบว่า การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 49.2 ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 55.6 โอกาสได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 55.6 รายละเอียดดังตารางที่ 4.10 

 
 

ตารางท่ี 4.10 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านไฝ่รู้ดี จ าแนกรายข้อ (n=62) 

 
ความสุขวัยท างาน ด้านสุขภาพเงินดี จ าแนกรายข้อ พบว่า การผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ เป็นภาระ อยู่

ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.2 สามารถผ่อนช าระได้ตามก าหนดทุกครั้ง อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 46.0 การ
ออมเงินในแต่ละเดือน อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 36.5 และค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน อยู่ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 36.5 รายละเอียดดังตารางที่ 4.11 

 
 
 
 
 
 

ด้านไฝ่รู้ดี จ านวน ร้อยละ 
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 
 

ไม่สนใจ/สนใจน้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 20 31.7 
มาก 31 49.2 
มากที่สุด 11 17.5 

ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต   
ไม่สนใจ/สนใจน้อยที่สุด 0 0.0 
น้อย 1 1.6 
ปานกลาง 12 19.0 
มาก 35 55.6 
มากที่สุด 15 23.8 

มีโอกาสได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ 
ไม่มีโอกาส/มีโอกาสน้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 13 20.6 
ปานกลาง 35 55.6 
มาก 10 15.9 
มากที่สุด 4 6.3 
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ตารางท่ี 4.11 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านสุขภาพเงินดี จ าแนกรายข้อ (n=62) 

 
ความสุขวัยท างาน ด้านการงานด ีจ าแนกรายข้อ พบว่า งานมีความท้าทายและส่งเสริมให้ได้เรียนรู้สิ่ง

ใหม่ๆ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 44.4 งานมีความชัดเจนมีโอกาสในการเติบโตในต าแหน่ง อยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 44.4 งานที่ท ามีความมั่นคง อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 36.5 มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะต่อหัวหน้างาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.6 ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงาน/พรบ.ข้าราชการ/พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2547/ กฎหมายอ่ืน ๆ จากองค์กร อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 39.7  ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น/ เลื่อนต าแหน่ง/ ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจ าปีที่ผ่านมาด้วย
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 44.4 ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ล่วงเวลา ฯลฯ ที่ได้รับจาก
องค์กร อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 33.3 ความตรงต่อเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ล่วงเวลา ฯลฯ ที่ได้รับจากองค์กร
อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 38.8 ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน (การถูก

ด้านสุขภาพเงินดี จ านวน ร้อยละ 
การผ่อนช าระหนี สินต่าง ๆ เป็นภาระ   

น้อยที่สุด(เป็นภาระหนักที่สุด) 6 9.5 
น้อย(เป็นภาระหนักมาก) 11 17.5 
ปานกลาง(เป็นภาระปานกลาง) 31 49.2 
มาก(เป็นภาระน้อย) 10 15.9 
มากที่สุด(ไม่เป็นภาระ/ไม่ได้ผ่อนช าระ/ไม่มีหนี้สิน)     5 7.9 

สามารถผ่อนช าระได้ตามก าหนดทุกครั ง   
น้อยที่สุด(ไม่ตรงเวลาทุกครั้ง) 0 0.0 
น้อย(ไม่ตรงเวลาบ่อยครั้ง) 3 4.8 
ปานกลาง(ตรงเวลาบ้างบางครั้ง) 8 12.7 
มาก(ตรงเวลาเกือบครั้ง) 29 46.0 
มากที่สุด(ตรงเวลาทุกครั้ง/ไม่ได้ผ่อนช าระ/ไม่มีหนี้สิน) 23 36.5 

การออมเงินในแต่ละเดือน   
ไม่มี/น้อยที่สุด 21 33.3 
มี/เก็บออมเพียงเล็กน้อย 23 36.5 
มี/เก็บออมปานกลาง 17 27.0 
มี/เก็บออมมาก 0 0.0 
มี/เก็บออมมากที่สุด 2 3.2 

ค่าตอบแทนที่ได้รับทั งหมดเม่ือเปรียบเทียบ
กับรายจ่ายทั งหมดในแต่ละเดือน 

  

น้อยที่สุด(รายจ่ายเกินกว่ารายได้มาก) 23 36.5 
น้อย(รายจ่ายเกินกว่าเล็กน้อย) 9 14.3 
ปานกลาง(รายจ่ายพอๆกับรายได้) 22 34.9 
มาก(รายจ่ายน้อยกว่ารายได้) 9 14.3 
มากที่สุด(รายจ่ายน้อยกว่ารายได้มาก) 0 0.0 
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ฟ้องร้อง/การได้รับอันตรายจากการท างาน ฯลฯ) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.6 และการได้รับความดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.4 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมขององค์กร 
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.6 ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
46.0 องค์กรให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 49.2 ความสัมพันธ์ในที่ท างาน
เหมือนพ่ีน้อง อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.4 การสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
49.2 มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างานระหว่างกัน อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 42.9 โดยรวมแล้ว
ท างานอย่างมีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.2 รายละเอียดดังตารางที่ 4.12 

 
ตารางท่ี 4.12 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านการงานดี จ าแนกรายข้อ (n=62) 

 

ด้านการงานดี จ านวน ร้อยละ 
งานมีความท้าทายและส่งเสริมให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   

ไม่มี/มีน้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 4 6.3 
ปานกลาง 26 41.3 
มาก 28 44.4 
มากที่สุด 4 6.3 

งานมีความชัดเจนมีโอกาสในการเติบโตใน
ต าแหน่ง 

 
 

ไม่มี/มีน้อยที่สุด 5 7.9 
น้อย 14 22.2 
ปานกลาง 28 44.4 
มาก 13 20.6 
มากที่สุด 3 4.8 

งานที่ท ามีความม่ันคง   
ไม่ม่ันคง/ม่ันคงน้อยที่สุด 3 4.8 
มั่นคงน้อย 5 7.9 
มั่นคงปานกลาง 23 36.5 
มั่นคงมาก 20 31.7 
มั่นคงมากท่ีสุด 12 19.0 

มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะต่อหัวหน้างาน 

  

ไม่มีส่วนร่วม/มีน้อยที่สุด 1 1.6 
มีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย 9 14.3 
มีส่วนร่วมปานกลาง 35 55.6 
มีส่วนร่วมมาก 15 23.8 
มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 3 4.8 
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ตารางท่ี 4.12 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านการงานดี จ าแนกรายข้อ (n=62) (ต่อ) 

 
 

ด้านการงานดี จ านวน ร้อยละ 
ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน/พรบ.ข้าราชการ/พรบ.
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2547/ กฎหมายอ่ืน ๆ จากองค์กร 

  

ไม่ได้เลย/ได้รับน้อยที่สุด 2 3.2 
ได้รับน้อย 6 9.5 
ได้รับปานกลาง 24 38.1 
ได้รับมาก 25 39.7 
ได้รับมากท่ีสุด 6 9.5 

ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั น/ เลื่อนต าแหน่ง/ ปรับขึ นเงินค่าจ้างประจ าปีที่ผ่าน
มาด้วยความเหมาะสม 

  

ไม่เหมาะสม/เหมาะสมน้อยที่สุด 6 9.5 
น้อย 13 20.6 
ปานกลาง 28 44.4 
มาก 13 20.6 
มากที่สุด 3 4.8 

ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ล่วงเวลา ฯลฯ ที่ได้รับจากองค์กร   
น้อยที่สุด (ไม่ถูกต้องทุกครั้ง) 5 7.9 
น้อย(ไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง) 4 6.3 
ปานกลาง(ถูกต้องบ้างเป็นบางครั้ง) 21 33.3 
มาก(ถูกต้องเกือบทุกครั้ง) 17 27.0 
มากที่สุด(ถูกต้องทุกครั้ง) 16 25.4 

ความตรงต่อเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ล่วงเวลา ฯลฯ ที่ได้รับจากองค์กร   
ไม่ตรงเวลาทุกครั้ง 3 4.8 
ไม่ตรงเวลาบ่อยครั้ง 7 11.1 
ตรงเวลาบ้างเป็นบางครั้ง 8 12.7 
ตรงเวลาเกือบทุกครั้ง 21 33.3 
ตรงเวลาทุกครั้ง 24 38.1 

ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นจากการท างาน (การถูกฟ้องร้อง/
การได้รับอันตรายจากการท างาน ฯลฯ) 

  

ไม่คุ้มค่า/คุ้มค่าน้อยที่สุด 5 7.9 
คุ้มค่าน้อย 13 20.6 
คุ้มค่าปานกลาง 35 55.6 
คุ้มค่ามาก 9 14.3 
คุ้มค่ามากที่สุด 1 1.6 
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ตารางท่ี 4.12 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านการงานดี จ าแนกรายข้อ (n=62) (ต่อ) 

 
 
 
 
 

ด้านการงานดี จ านวน ร้อยละ 
การได้รับความดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร   

ไม่ได้รับ/ได้รับน้อยที่สุด 6 9.5 
น้อย 10 15.9 
ปานกลาง 28 44.4 
มาก 15 23.8 
มากที่สุด 4 6.3 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมขององค์กร   
ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด 0 0.0 
พอใจน้อย 4 6.3 
พอใจปานกลาง 30 47.6 
พอใจมาก 28 44.4 
พอใจมากที่สุด 1 1.6 

ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้   
ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด 5 7.9 
พอใจน้อย 12 19.0 
พอใจปานกลาง 29 46.0 
พอใจมาก 16 25.4 
พอใจมากที่สุด 1 1.6 

องค์กรให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม   
ไม่ให้/ให้น้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 3 4.8 
ปานกลาง 23 36.5 
มาก 31 49.2 
มากที่สุด 5 7.9 

ความสัมพันธ์ในที่ท างานเหมือนพี่น้อง   
ไม่เหมือน/เหมือนน้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 3 4.8 
ปานกลาง 28 44.4 
มาก 22 34.9 
มากที่สุด 9 14.3 
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ตารางท่ี 4.12 ร้อยละความสุขวัยท างาน ด้านการงานดี จ าแนกรายข้อ (n=62) (ต่อ) 

 
 

ความผูกพัน จ าแนกรายข้อ พบว่า การแนะน าญาติ/ เพ่ือน/ คนรู้จักมาท างานที่องค์กร อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 47.6 การปกป้ององค์กร เมื่อมีบุคคลกล่าวถึงองค์กรในทางที่ไม่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 54.0 ความภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในองค์กร/ได้ท างานในองค์กรนี้ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
42.9 หากมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะท างานในองค์กรนี้ต่อไป อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 44.4 หากมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือหน่วยงาน/องค์กรอ่ืนชวนไปท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 41.3  
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในองค์กรที่ท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.2 ทุ่มเทท างานเพ่ือประโยชน์
ขององค์กรอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 57.1 เป็นคนคิดใหม่ ท าใหม่ เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรของท่าน 
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 49.2 ในแต่ละวันท างานอย่างมีเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.9 รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.13 

 
 
 
 
 

ด้านการงานดี จ านวน ร้อยละ 
การสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน   

ไม่สื่อสารเลย/สื่อสารน้อยที่สุด 0 0.0 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 18 28.6 
มาก 31 49.2 
มากที่สุด 14 22.2 

มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการ
ท างานระหว่างกัน 

  

ไม่มี/มีน้อยที่สุด 0 0.0 
น้อย 4 6.3 
ปานกลาง 26 41.3 
มาก 27 42.9 
มากที่สุด 6 9.5 

โดยรวมแล้วท างานอย่างมีความสุข   
ไม่มี/มีน้อยที่สุด 0 0.0 
น้อย 1 1.6 
ปานกลาง 31 49.2 
มาก 26 41.3 
มากที่สุด 5 7.9 
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ตารางท่ี 4.13 ร้อยละความผูกพัน จ าแนกรายข้อ (n=62) 

ความผูกพัน จ านวน ร้อยละ 
การแนะน าญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จักมาท างานที่องค์กร   

ไม่แนะน า/แนะน าน้อยที่สุด 10 15.9 
น้อย 6 9.5 
ปานกลาง 30 47.6 
มาก 14 22.2 
มากที่สุด 3 4.8 

การปกป้ององค์กร เม่ือมีบุคคลกล่าวถึง
องค์กรในทางท่ีไม่เหมาะสม 

 
 

ไม่ปกป้อง/ปกป้องน้อยที่สุด 0 0.0 
น้อย 2 3.2 
ปานกลาง 12 19.0 
มาก 34 54.0 
มากที่สุด 15 23.8 

ความภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร/ได้ท างานในองค์กรนี  

  

ไม่ภูมิใจ/ภูมิใจน้อยที่สุด 0 0.0 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 19 30.2 
มาก 27 42.9 
มากที่สุด 17 27.0 

หากมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว จะท างานในองค์กรนี ต่อไป 

  

น้อยที่สุด(ลาออกแน่นอน) 3 4.8 
น้อย(อาจจะลาออก) 15 23.8 
ปานกลาง(น่าจะลาออก) 7 11.1 
มาก(ไม่ลาออก) 28 44.4 
มากที่สุด(ไม่ลาออกแน่นอน) 10 15.9 

หากมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือหน่วยงาน/
องค์กรอื่นชวนไปท างาน 

  

น้อยที่สุด(ไปแน่นอน/ไปทันที) 6 9.5 
น้อย(คิดว่าจะไป) 10 15.9 
ปานกลาง(ไม่แน่ใจ) 26 41.3 
มาก(ไม่ไป) 13 20.6 
มากที่สุด(ไม่ไปแน่นอน) 8 12.7 
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ตารางท่ี 4.13 ร้อยละความผูกพัน จ าแนกรายข้อ (n=62) (ต่อ) 

 
 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านความสุขที่มีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าทีใ่นสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาต ิ
 3.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.601 (p-value <0.001) แสดงให้
เห็นว่าความสุขคนท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ 

ความผูกพัน จ านวน ร้อยละ 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในองค์กรที่ท างาน   

ไม่/เป็นเจ้าของน้อยที่สุด 3 4.8 
น้อย 5 7.9 
ปานกลาง 31 49.2 
มาก 18 28.6 
มากที่สุด 6 9.5 

ทุ่มเทท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กร   
ไม่/ทุ่มเทน้อยที่สุด 2 3.2 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 9 14.3 
มาก 36 57.1 
มากที่สุด 16 25.4 

เป็นคนคิดใหม่ ท าใหม่ เพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับองค์กรของท่าน 

  

ไม่/น้อยที่สุด 0 0.0 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 22 34.9 
มาก 31 49.2 
มากที่สุด 10 15.9 

ในแต่ละวันท างานอย่างมีเป้าหมาย   
ไม่/น้อยที่สุด 1 1.6 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 13 20.6 
มาก 39 61.9 
มากที่สุด 10 15.9 
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เมื่อวิเคราะห์ รายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
ยกเว้น ด้านผ่อนคลายดี ด้านใฝ่รู้ดี และด้านสุขภาพเงินดี รายละเอียดดังตารางที่ 4.14 
 

ตารางที่ 4.14 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

ความสุขคนท างาน 9 มิติ ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ 

 Pearson Correlation 
(r) 

p-value  

Happy Body / สุขภาพกายดี 0.257 0.042*  

Happy Relax / ผ่อนคลายดี 0.182 0.154  

Happy Heart / น้ าใจดี 0.404 0.001**  

Happy Soul / จิตวิญญาณดี 0.327 0.009*  

Happy Family / ครอบครัวดี 0.294 0.019*  

Happy Society / สังคมดี 0.409 0.001**  

Happy Brain / ใฝ่รู้ดี 0.191 0.134  

Happy Money / สุขภาพเงินดี 0.216 0.088  

Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี 0.630 <0.001*  

โดยรวม 0.601 <0.001  
* แสดงนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05   
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะจากการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือส ารวจระดับคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของ

เจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) จ านวน 63 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 
30 มิถุนายน 2560 โดยใช้แบบส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนท างาน 
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ happinometer.moph.go.th ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัย พบว่า มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรีและสูงกว่า ร้อยละ 44.4 มากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน ร้อยละ 
54.0 ประเภทการจ้างงานเป็น ลูกจ้างประจ า 36.5 อายุการท างานส่วนใหญ่ 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 60.3 รายได้ 
20,001-30,000 บาท ร้อยละ 39.7  

ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตความสุขและความผูกพันของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่า พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยความสุข เท่ากับ 63.1 ซึ่งอยู่ในระดับ มีความสุข เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความสุขสูงที่สุด คือ ด้านครอบครัวดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 73.8 ซึ่งอยู่ในระดับ มีความสุข รองลงมา คือ ด้าน
จิตวิญญาณดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 70.4 ซึ่งอยู่ในระดับ มีความสุข และด้านสุขภาพกายดี ด้านน้ าใจดี และด้าน
ใฝ่รู้ดี มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 69.1 66.2 และ 65.61 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับ มีความสุข ส่วนมิติที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านสุขภาพการเงิน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.2 ซึ่งอยู่ในระดับ ไม่มีความสุข  

ความสุขวัยท างาน ด้านสุขภาพกาย จ าแนกรายข้อ พบว่า ร้อยละ 61.9 มีการกินอาหารเช้าทุกวัน 
การออกก าลังกาย พบว่า มีการออกก าลังกายน้อยกว่า 3 วัน ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 42.9 การสูบบุหรี่/ใบจาก/ยา
เส้น ส่วนใหญ่ไม่เคยสูบเลย ร้อยละ 98.8 การดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มากกว่าครึ่งไม่เคยดื่มเลย คิดเป็นร้อยละ 
60.3 และมากกว่าครึ่งมคีวามพึงพอใจต่อสุขภาพระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.0 

ความสุขวัยท างาน ด้านผ่อนคลายดี จ าแนกรายข้อ พบว่า ได้รับการพักผ่อนเพียงพอ อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 52.4 ใน 1 สัปดาห์ได้ท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ  อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.1 มี
ความเครียด (งาน/ครอบครัว/อื่นๆ) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.1 การด าเนินชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวัง 
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.1 และเมื่อประสบปัญหาในชีวิต สามารถจัดการปัญหาได้ อยู่ระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 49.2 
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ความสุขวัยท างาน ด้านน้ าใจดี จ าแนกรายข้อ พบว่า มากกว่าครึ่งมีความรู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยต่อคน
รอบข้าง อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.1 การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 44.4 
มากกว่าครึ่งมีความเต็มใจและยินดีท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.9 การเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.8 และได้ท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วย
ตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.8 

ความสุขวัยท างาน ด้านจิตวิญญาณดี จ าแนกรายข้อ พบว่า มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ ศาสนา/ 
การให้ทาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.7 การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 41.3 การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงจังต่อผู้ที่ส านึกผิด อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 58.7 การ
ยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.3 และการตอบแทนหรือ
ช่วยเหลือผู้มีพระคุณ อยู่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 47.6 

ความสุขวัยท างาน ด้านครอบครัวดี จ าแนกรายข้อ พบว่า มีเวลาเพียงพออยู่กับครอบครัว อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 41.3 ท ากิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 42.9 และมีความสุขกับ
ครอบครัว อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 55.6 

ความสุขวัยท างาน ด้านสังคมดี จ าแนกรายข้อ พบว่า มีเพ่ือนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ดี  อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 47.6 การปฏิบัติกิจตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.9 ความรู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.2 เมื่อมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจาก
คนในชุมชนได้ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.4 สังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 52.4 และใช้ชีวิตในสังคมนี้อย่างมีความสุข อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 44.4 

ความสุขวัยท างาน ด้านไฝ่รู้ดี จ าแนกรายข้อ พบว่า การแสวงหาความรู้ใหม่  ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 49.2 ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 55.6 โอกาสได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 55.6 

ความสุขวัยท างาน ด้านสุขภาพเงินดี จ าแนกรายข้อ พบว่า การผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ เป็นภาระ อยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.2 สามารถผ่อนช าระได้ตามก าหนดทุกครั้ง อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 46.0 การ
ออมเงินในแต่ละเดือน อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 36.5 และค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน อยู่ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 36.5 

ความสุขวัยท างาน ด้านการงานดี จ าแนกรายข้อ พบว่า งานมีความท้าทายและส่งเสริมให้ได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 44.4 งานมีความชัดเจนมีโอกาสในการเติบโตในต าแหน่ง อยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 44.4 งานที่ท ามีความมั่นคง อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 36.5 มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะต่อหัวหน้างาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.6 ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงาน/พรบ.ข้าราชการ/พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2547/ กฎหมายอ่ืน ๆ จากองค์กร อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 39.7  ได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ัน/ เลื่อนต าแหน่ง/ ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจ าปีที่ผ่านมาด้วย
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 44.4 ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ล่วงเวลา ฯลฯ ที่ได้รับจาก
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องค์กร อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 33.3 ความตรงต่อเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ล่วงเวลา ฯลฯ ที่ได้รับจากองค์กร
อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 38.8 ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน (การถูก
ฟ้องร้อง/การได้รับอันตรายจากการท างาน ฯลฯ) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.6 และการได้รับความดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.4 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของ
องค์กร อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.6 ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 46.0 องค์กรให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 49.2 ความสัมพันธ์ในที่
ท างานเหมือนพ่ีน้อง อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.4 การสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 49.2 มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างานระหว่างกัน  อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 42.9 
โดยรวมแล้วท างานอย่างมีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.2 

ความผูกพันของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความผูกพัน เท่ากับ 65.1 ซึ่งอยู่ในระดับ “มีความ
ผูกพัน” เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ความพยายามสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
72.8 การพูดถึงองค์กรในแง่ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.5 และอยากท างานกับองค์กรไปเรื่อย ๆ เท่ากับ 57.0 
ความผูกพัน จ าแนกรายข้อ พบว่า การแนะน าญาติ/ เพ่ือน/ คนรู้จักมาท างานที่องค์กร อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 47.6 การปกป้ององค์กร เมื่อมีบุคคลกล่าวถึงองค์กรในทางที่ไม่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
54.0 ความภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในองค์กร/ได้ท างานในองค์กรนี้ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 42.9 
หากมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะท างานในองค์กรนี้ต่อไป อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
44.4 หากมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือหน่วยงาน/องค์กรอ่ืนชวนไปท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 41.3  
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในองค์กรที่ท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.2 ทุ่มเทท างานเพ่ือประโยชน์
ขององค์กรอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 57.1 เป็นคนคิดใหม่ ท าใหม่ เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรของท่าน 
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 49.2 ในแต่ละวันท างานอย่างมีเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.9 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านความสุขที่มีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
จากการศึกษา พบว่า ความสุขคนท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.601, p-value <0.001) เมื่อวิเคราะห์ รายด้าน
พบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านผ่อนคลายดี ด้านใฝ่รู้ดีและด้าน
สุขภาพเงินดี  

 
อภิปรายผลการวิจัย  

 1. ระดับความสุข และความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ความสุขของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ อยู่ในระดับมี

ความสุข ภาพรวม 63.1 คะแนน มีความสอดคล้องใกล้เคียงกับไพรัช บ ารุงสุนทร (2561) ที่ส ารวจในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิอ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระดับความสุข ภาพรวม 62.03 
คะแนน แปลผลว่า “มีความสุข” เป็นระดับความสุขตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มวัยท างานองค์กร
คาดหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความสุขในทุกๆด้าน เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ 
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มิติที่ 1 สุขภาพกายดี (Happy Body) (Happy Body) ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 69.1 มีความสุข : 
Happy สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข 
ยิ่งขึ้นไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติมากกว่าครึ่งรับประทานอาหารเช้าทุกวัน และไม่
เคยดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อสุขภาพ โดยร้อยละ 98.8 ไม่เคยสูบสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น เลย 
แต่ระดับความพึงพอใจต่อสุขภาพระดับมากข้ึนไปเพียง คิดเป็นร้อยละ 22.0 ทั้งนี้เนื่องจากในหน่วยงานยังไม่มี
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายในที่ท างานอย่างชัดเจน อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ได้
การออกก าลังกาย ร้อยละ 30.2 ทั้งที่ยังได้เปรียบเรื่องสถานที่ที่กว้างเพียงพอต่อการดูแลสุขภาพ แสดงให้เห็น
ถึงการที่บุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคที่ปลอดภัย มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกาย ของตนเอง เน้นการออก
ก าลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และความพึงพอใจ ต่อสุขภาพกาย 

มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 55.9 มีความสุข : Happy สะท้อน
ให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไป ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอ ได้ท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และการด าเนินชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวัง 
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ยังคงมีความเครียด (งาน/ครอบครัว/อ่ืนๆ) ถึงแม้เมื่อประสบปัญหาในชีวิต 
สามารถจัดการปัญหาได้อยู่ระดับมากก็ตาม การท างานเกี่ยวกับเด็กเล็กการผ่อนคลายของผู้เลี้ยงดูเป็นเรื่องที่
ส าคัญ คะแนนภาพรวมการผ่อนคลายได้ ร้อยละ 55.9 สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่านอยู่ใน
ระดับ “มีความสุข” ผู้บริหารต้องเร่งสนับสนุนให้มีความสุข เพราะคะแนนค่อนข้างน้อยมีความใกล้เคียงกับ 
“ไม่มีความสุข” ที่บทบาทของผู้บริหารต้องด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง แสดงให้เห็นถึงบุคคลสามารถบริหาร 
เวลาในแต่ละวันเพ่ือการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหาร จัดการปัญหาของตนเอง และท าชีวิต
ให้ง่าย สบาย ๆ เน้นความพอเพียงในการพักผ่อน กิจกรรมหย่อนใจ ความเครียด ชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวัง 
และการจัดการกับปัญหาในชีวิต 

มิติที่ 3 น้ าใจดี (Happy Heart) ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 66.3 มีความสุข : Happy สะท้อนให้เห็น
ว่า คนท างานในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไป ซึ่งเจ้าหน้าที่
มากกว่าครึ่งมีความรู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง ความเต็มใจและยินดีท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และ
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่เสมอ  เป็นองค์กรณ์ที่น่าอยู่ เพราะมีการให้ความช่วยเหลือแก่
คนรอบข้างมากถึง ร้อยละ 98.4 สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานอยู่ ในระดับ “มีความสุข/มีความผูกพัน” 
ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไป แสดงให้เห็นถึงบุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง เน้นความรู้สึกเอ้ืออาทรห่วงใยคนรอบข้าง การให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง การท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมด้วย ความเต็มใจและยินดี การเข้าร่วม กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และการท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยตนเอง 

มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 70.4 มีความสุข : Happy สะท้อน
ให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไป ซึ่ง
เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งมีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ ศาสนา/ การให้ทาน อยู่ในระดับมากขึ้นไป มีการยก
โทษและให้อภัยอย่างจริงจังต่อผู้ที่ส านึกผิด การยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 60.3 แสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลมีความตระหนักถึง คุณธรรม และ ศีลธรรม รู้แพ้รู้ชนะ 
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รู้จัก ให้ และมีความกตัญญูรู้คุณ เน้นการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม/ ศาสนา/การให้ทาน และการปฏิบัติกิจ
ตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ส านึกผิด การยอมรับและขอโทษใน
ความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ การตอบแทนหรือช่วยเหลือผู้มีพระคุณ การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้
จิตใจสงบ  

มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 73.8 มีความสุข : Happy สะท้อน
ให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไป เพราะ
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีสถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน ร้อยละ 50.4 การมีเวลาเพียงพออยู่กับครอบครัว ท า
กิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว และมีความสุขกับครอบครัว ท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกมีความสุข และแสดงให้
เห็นถึงการที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง เน้นการมีเวลา
อยู่กับครอบครัวอย่าง เพียงพอ การท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และการมีความสุขกับครอบครัว  

มิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society) ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 61.5 มีความสุข : Happy สะท้อนให้
เห็นว่า คนท างานในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” มีเพ่ือนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ดี และการปฏิบัติกิจตาม
กฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนบ้าน 
ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือนร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ท าให้สังคมเสื่อมถอย เน้นเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเรา การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม ความรู้สึกปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมีปัญหา
สามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุก มีความสงบสุข ส่วนด้านการใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุขความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคน
ในชุมชนได้ สังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข และใช้ชีวิตในสังคมนี้อย่างมีความสุข อยู่ระดับปานกลาง 
ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไป  

มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 65.6 มีความสุข : Happy สะท้อนให้เห็น
ว่า คนท างานในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไป ซ่ึงแสดงให้เห็น
ถึงการที่บุคคลมีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันและตั้งรับ การ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัย อยู่เสมอ เน้นการแสวงหาความรู้ใหม่ ความสนใจ
ที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือ ความก้าวหน้าในชีวิตและโอกาสที่จะได้รับในการอบรม/ ศึกษาต่อ/ดูงาน เจ้าหน้าที่มี
การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้า
ในชีวิตอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไป และเพ่ิมโอกาสให้ได้รับการอบรม/ศึกษา
ต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถ  

มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money) ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 46.2 ไม่มีความสุข : Unhappy 
สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลมี
วินัยในการ ใช้จ่ายเงิน มีความสามารถและพึง พอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่
ละเดือน เจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ เป็นภาระ อยู่ในระดับปานกลาง แต่เจ้าหน้าที่มีสามารถ
ผ่อนช าระได้ตามก าหนดทุกครั้ง อยู่ในระดับมาก ส่วนการออมเงินในแต่ละเดือน และค่าตอบแทนที่ได้รับ
ทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน อยู่ในระดับน้อยที่สุด เนื่องจาก ร้อยละ 41.3 เป็น
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวง อัตราเงินเดือน 8,500 บาท น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ า ถึงแม้
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อายุงานมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นอัตราค่าจ้างเพ่ิมไม่มากนัก ท าให้การออมเงินในแต่ละเดือนเป็นไปได้ยาก 
ผู้บริหารต้องด าเนินการแก้ไขอย่าง จริงจัง โดยได้รับค่าตอบแทนเพียงพอกับรายจ่ายแต่ละเดือน 

มิติที่  9 การงานดี (Happy Work Life) ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 59.1 มีความสุข : Happy 
สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” เจ้าหน้าที่เห็นว่างานมีความท้าทายและ
ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน/พรบ.ข้าราชการ/พรบ.แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2547/ กฎหมายอ่ืน ๆ จากองค์กร ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น/ เลื่อนต าแหน่ง/ ปรับขึ้น
เงินค่าจ้างประจ าปีที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสม ความตรงต่อเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ล่วงเวลา ฯลฯ ที่ได้รับ
จากองค์กร องค์กรให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม การสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน มีการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างานระหว่างกัน อยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านงานมีความชัดเจนมีโอกาสในการ
เติบโตในต าแหน่ง งานที่ท ามีความม่ันคง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะต่อหัวหน้า
งาน ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน (การถูกฟ้องร้อง/การได้รับอันตรายจาก
การท างาน ฯลฯ) การได้รับความดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของ
องค์กร ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ ความสัมพันธ์ในที่ท างานเหมือนพ่ีน้อง โดยรวมแล้วท างาน
อย่างมีความสุข อยู่ในระดับปานกลาง  ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ล่วงเวลา ฯลฯ ที่ได้รับจากองค์กร อยู่
ในระดับน้อย  ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไป และก ากับติดตามเรื่องการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้
ตรงเวลา จัดสวัสดิการที่องค์กรสามารถจัดให้ได้ เช่น สวัสดิการลดอัตราค่าเลี้ยงดูเด็กส าหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ร้อยละ 50  

มิติที่ 10 ความผูกพัน (Happy Engagement) ระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 65.1 มีความผูกพัน : 
Happy สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ “มีความผูกพัน” ซึ่งผู้บริหารต้องเร่งสร้าง
เสริมความสุขอย่างจริงจัง เพราะเจ้าหน้าที่ยังอยากท างานกับสถาบันไปเรื่อย ๆ และพยายามสร้างสิ่งดี  ๆ 
ให้กับองค์กร  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์กร พร้อมที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นใน
องค์กร ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุข จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้บุคคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งบุคคลที่
ส าคัญขององค์กร 

2. ปัจจัยด้านความสุขที่มีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 จากการศึกษา พบว่า ความสุขคนท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของเจ้าหน้าที่
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รายด้านพบว่า ความสุขด้านสุขภาพกายดี น้ าใจดี 
จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี และการงานดี มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานในกระทรวง
สาธารณสุขการดูแลสุขภาพตนเองถือเป็นสิ่งส าคัญท าให้เป็นความสุขและเกิดเป็นผูกพันต่อองค์กร และ
เจ้าหน้าที่มีสถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกันถึงร้อยละ 50.4 ถือว่ามีครอบครัวที่ดี เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป มากถึงร้อยละ 60 ถือเป็นกลุ่มคนที่มีสังคมที่ดีและชอบงานด้านดูแลเด็กส่งเสริม
พัฒนาการเด็กจริง มีจิตวิญญาณในความเป็นผู้ดูแลเด็กสูง ท าให้สามารถคงอยู่กับองค์กรได้นานเป็นความสุข
เมื่อได้ท างานไกล้ชิดกับเด็ก การมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกันผลต่อความผูกพันนั้นอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่
เป็นลูกจ้างประจ า เป็นกลุ่มเจนเนอร์เรชั่น X มีความต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตและการงาน การมีน้ าใจ
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เอ้ือเฟ้ือต่อกันจะท าให้งานส าเร็จได้เร็วขึ้น ส่วนความสุขด้านผ่อนคลายดี ด้านใฝ่รู้ดีและด้านสุขภาพเงินดี ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันของเจ้าหน้าทีใ่นสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรมีแนวทางการปรับเพ่ิมเงินเดือนพนักงานครูพ่ีเลี้ยง ให้สอดรับกับค่าครองชีพปัจจุบัน 

2. ควรมีการจัดท าแผนระยะยาว ในการเสริมสร้างความสุข ด้วยการให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดแผน
ของตนเองตามความพร้อมแต่ละคน เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการท างาน โดยมีกลุ่มงานพัฒนาบุคลการ เป็น
ผู้ติดตาม และสนับสนุนแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
 3. ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรอบรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมนโยบายเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเลี้ยงดูที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อสภาวะสุขภาพและพัฒนาการที่ดขีองเด็กปฐมวัยต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการน าไปประยุกต์ใช้ 
1. หน่วยงานควรน าผลที่ได้จากงานวิจัย น าไปพัฒนาและบูรณาการแผนการด าเนินงานเสริมสร้าง

ความสุขและความผูกพันกับเจ้าหน้าที ่ให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
2. น าผลการศึกษาไปออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่เกดิการผ่อนคลายการท างาน เช่น 

การออกก าลังกาย จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์กร พร้อมที่จะสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่ และให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือด้านงบประมาณสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของเจ้าหน้าที่ น าไปออกแบบกระบวนการจัดการ
ส่งเสริมความสุขความผูกพันของเจ้าหน้าที ่   
 2. จากผลการศึกษา พบว่า ความสุขของคนท างานด้านการงานดี อยู่ในระดับมีความสุขแต่ค่อนข้าง
น้อย จึงควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพ่ือค้นหาปัญหาเกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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แบบส ำรวจควำมสุขและควำมผูกพันในองค์กรของคนท ำงำน 
ในสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำต ิ

ค ำชี้แจงในกำรตอบแบบส ำรวจ :   ให้ใส่เครื่องหมำย ✓ ในช่อง ❑ ทุกข้อที่ท่ำนเลือก 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ท่ำนจบการศึกษำสูงสุด ในระดับใด (ไมร่วมระดับกำรศึกษำที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

❑ 1. ประถมศึกษำหรือต่ ำกวำ่  ❑ 2. มัธยมศึกษำตอนต้น ❑ 3. มัธยมศึกษาตอนปลำย   

❑ 4. ปวช.   ❑ 5. ปวส.   ❑ 6. อนุปริญญาหรือเทียบเทำ่ 

❑ 7. ปริญญาตรี    ❑ 8. สูงกว่าปริญญาตร ี ❑ 9. ไม่ได้รับการศึกษา ❑ 10. อื่น ๆ (ระบุ) 
1.2 สถำนภำพสมรส 

❑ 1. โสด    ❑ 2. แต่งงำนและอยู่ร่วมกัน❑ 3. แต่งงำนแต่ไมไ่ด้อยูด่้วยกนั  
❑ 4. อยู่ด้วยกันโดยไมไ่ด้แต่งงำน ❑ 5. หม้ำย   ❑ 6. หย่ำ/แยกทำง/เลิกกัน 

1.3 สถำนภำพกำรจ้างงาน 
❑ 1. ข้ำรำชกำร    ❑ 2. พนักงำนรำชกำร  ❑ 3. พนักงำนกระทรวง 

❑ 4. ลูกจำ้งประจ ำ   ❑ 5. ลูกจำ้งช่ัวครำว 

1.4 ระยะเวลำที่ท่ำนท ำงำนในองค์กรปัจจุบัน รวมทั้งหมด  
❑ 1. ไม่ถึงปี    ❑ 2. ระหว่ำง 1-2 ปี ❑ 3. ระหวำ่ง 3-5 ปี ❑ 4. ระหวำ่ง 6-9 ปี 

1.5 ท่ำนมีรำยไดต้่อเดือน โดยประมำณเดือนละเท่ำใด (รำยได้+เงินเดือน+ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ) 
❑ 1. น้อยกวำ่ 10,000 บำท  ❑ 2. 10,001-20,000 บำท  ❑ 3. 20,001-30,000 บำท 

❑ 4. 30,001-40,000 บำท  ❑ 5. 40,001-50,000 บำท  ❑ 6. 50,001-100,000 บำท 
❑ 7. มำกกว่ำ 100,000 บำท 

Happy Body / สุขภำพกำยด ี
1. โดยปกติท่ำนกินอำหำรเช้ำ โดยเฉลี่ยสัปดำห์ละก่ีวัน 
❑ 1. ไม่กิน    ❑ 2. กินแต่ไม่บ่อย (1-2 วัน) ❑ 3. กินเป็นบำงครั้ง (3-4 วัน) 
❑ 4. กินเป็นประจ ำ (5-6 วัน)  ❑ 5. กินทุกวัน 

2. ปัจจุบันท่ำนออกก ำลังกำย โดยเฉลี่ยสัปดำห์ละก่ีวัน 
❑ 1. ไม่ได้ออกก ำลังกำย   ❑ 2. น้อยกว่ำ 3 วัน ต่อสัปดำห์ ❑ 3. จ ำนวน 3 วัน ต่อสัปดำห์ 
❑ 4. มำกกว่ำ 3 วันต่อสัปดำห์  ❑ 5. ทุกวัน  

3. ปัจจุบันท่ำนสูบบุหรี่/ใบจำก/ยำเส้น หรือไม่ 
❑ 1. สูบประจ ำ    ❑ 2. สูบบ่อยครั้ง  ❑ 3. สูบนำน ๆ ครั้ง 
❑ 4. ไม่สูบแต่เคยสูบ   ❑ 5. ไม่เคยสูบเลย 
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4. ปัจจุบันท่ำนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้ำ เบียร์ ไวน์ สำโท หรือสุรำพ้ืนบ้ำนหรือไม่ 
❑ 1.ดื่มเกือบทุกวัน/เกือบทุกสัปดำห์ ❑ 2.ดื่มเกือบทุกเดือน ❑ 3. ดื่มปีละ 1-2 ครั้ง 
❑ 4.ไม่ดื่มแต่เคยดื่ม   ❑ 5. ไม่เคยดื่มเลย 

5.โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านหรือไม่ 
❑ 1.ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด  ❑ 2.พอใจน้อย  ❑ 3. พอใจปำนกลำง 
❑ 4.พอใจมำก    ❑ 5. พอใจมำกท่ีสุด 
Happy Relax / ผ่อนคลายด ี 

6.โดยรวมแล้วท่ำนรู้สึกว่ำได้รับก ำรพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ 
❑ 1.ไม่พอ/น้อยที่สุด   ❑ 2.น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด 
7.โดยรวมแล้วใน 1 สัปดำห์ท่ำนท ำกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรพักผ่อนหย่อยใจ (อ่ำนหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ซ็อปปิ้ง 
เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่ 
❑ 1.ไมไ่ด้ท ำ/น้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด 
8.โดยรวมแล้วท่ำนมีควำมเครียด (เครียดจำกกำรท ำงำน/เรื่องครอบครัว/เรื่องอ่ืน ๆ) บ้ำงหรือไม่ 
❑ 1.เครียดมำกที่สุด   ❑ 2. เครียดมำก ❑ 3. เครียดปำนกลำง 
❑ 4.เครียดน้อย   ❑ 5. ไม่เครียดเลย 
9.โดยรวมแล้วท่ำนคิดว่ำชีวิตของท่ำนเป็นไปตำมที่ทำ่นคำดหวัง หรือไม่ 
❑ 1.ไม่เป็นไปตำมที่คำดหวังเลย  ❑ 2.เป็นไปตำมท่ีคำดหวังเล็กน้อย❑ 3. เป็นไปตำมที่คำดหวังปำนกลำง 
❑ 4.เป็นไปตำมท่ีคำดหวังมำก  ❑ 5. เป็นไปตำมท่ีคำดหวังมำกท่ีสุด 

10.เมื่อประสบปัญหำในชีวิต โดยทั่วไปท่ำนสำมำรถจัดกำรกับปัญหำได้หรือไม่ 
❑ 1.ไม่สำมำรถจัดกำรปัญหำได้เลย ❑ 2.จัดกำรได้น้อยมำก  ❑ 3. จัดกำรได้ปำนกลำง 
❑ 4.จัดกำรได้มำก   ❑ 5. จัดกำรได้มำกท่ีสุด 

Happy Heart / น  ำใจด ี 

11.โดยรวมแล้ว ท่ำนรู้สึกเอ้ืออำทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้ำงหรือไม่ 
❑ 1.ไมรู่้สึกเลย/น้อยที่สุด  ❑ 2.น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด 
12.โดยรวมแล้ว ท่ำนให้กำรช่วยเหลือแก่คนรอบข้ำงหรือไม่ 
❑ 1.ไม่เคย/น้อยที่สุด (แทบจะไม่เคยช่วย) ❑ 2.น้อย (นำน ๆ ครั้ง) ❑ 3. ปำนกลำง (ช่วยบ้ำงบำงครั้ง) 
❑ 4.มำก (ช่วยแทบทุกครั้ง)  ❑ 5. มำกที่สุด(ช่วยทุกครั้ง) 
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13.โดยรวมแล้วท่ำนเต็มใจและยินดี ในกำรท ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือไม่ 
❑ 1.ไมเ่ต็มใจ/เต็มใจน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด 
14.โดยรวมแล้วท่ำนเขำ้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น กำรปลูกปำ่กำรบริจำคสิ่งของ หรือไม่ 
❑ 1.ไมเ่ข้ำร่วม/เข้ำร่วมน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด 
15. โดยรวมแล้วท่ำนได้ท ำกิจกรรมที่สำมำรถท ำได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม เช่น กำรคัดแยกขยะ กำร
ลดใช้ถุงพลำสติก เป็นต้น 
❑ 1.ไมท่ ำ/ท ำน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด 

 Happy Soul / จิตวิญญาณดี 

16.โดยรวมแล้วท่านท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม/ศำสนำ/กำรให้ทำ่น หรือไม่ 
❑ 1.ไมท่ ำ/ท ำน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

17.โดยรวมแล้ว ท่ำนปฏิบัติกิจตำมศำสนำเพ่ือให้จิตใจสงบหรือไม่ 
❑ 1.ไมป่ฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

18.โดยรวมแล้ว ท่ำนยกโทษและให้อภัยอย่ำงจริงใจต่อผู้ที่ส ำนักผิด 
❑ 1.ไมย่กโทษ/ให้อภัยน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

19.โดยรวมแล้ว ท่ำนยอมรับและขอโทษในควำมผิดที่ท ำหรือมีส่วนรับผิดชอบ 
❑ 1.ไมย่อมรับ/ขอโทษน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

20.โดยรวมแล้ว ท่ำนตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือช่วยเหลือท่ำน 
❑ 1.ไมต่อบแทน/ตอบแทนน้อยที่สุด ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

Happy Family / ครอบครัวดี 
21.ท่ำนมีเวลำอยู่กับครอบครัว เพียงพอหรือไม่ 
❑ 1.ไมเ่พียงพอ/น้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  
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22.ท่ำน ท ำกิจกรรม (ออกก ำลังกำย ท ำบุญ ซื้อของ ฯลฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว 
❑ 1.ไมท่ ำ/ท ำน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

23.โดยรวมแล้วท่ำนมีควำมสุขกับครอบครัวของท่ำนหรือไม่ 
❑ 1.ไมมี่/มีน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

Happy Society / สังคมดี 
24.โดยรวมแล้ว เพื่อนบ้ำน มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อท่ำนหรือไม่ 
❑ 1.ไมมี่/มีน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

25.โดยรวมแล้วท่ำนปฏิบัติตำมกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม หรือไม่ 
❑ 1.ไมป่ฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

26.โดยรวมแล้วท่ำนรู้สึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่ 
❑ 1.ไมรู่้สึก/ร็สึกน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

27.โดยรวมแล้ว เมื่อท่ำนมีปัญหำ ท่ำนสำมำรถขอควำมช่วยเหลือจำกคนในชุมชนหรือไม่ 
❑ 1.ไมไ่ด/้มีน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

28.โดยรวมแล้ว ท่ำนรู้สึกว่ำ สังคมไทยทุกวันนี้ มีควำมสงบสุข หรือไม่ 
❑ 1.ไมมี่/มีน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

29.โดยรวมแล้วทุกวันนี้ท่ำนใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข หรือไม่ 
❑ 1.ไมมี่/มีน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

Happy Brain / ใฝ่รู้ดี 
30.โดยรวมแล้วท่ำนสนใจในกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจำกแหล่งควำมรู้ตำ่ง ๆ หรือไม่ 
❑ 1.ไมส่นใจ/สนใจน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  
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31.โดยรวมแล้ว ท่ำนสนใจที่จะพัฒนำตนเอง เพ่ือควำมก้ำวหน้ ำในชีวิตหรือไม่ 
❑ 1.ไมส่นใจ/สนใจน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 

❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

32.ท่ำนมีโอกำสที่จะได้รับกำรอบรม/ศึกษำต่อ/ดูงำน เพ่ือพัฒนำทักษะและควำมส ำมำรถของตนเองหรือไม่ 
❑ 1.ไมม่ีโอกำส/มีดอกำสน้อยที่สุด ❑ 2. น้อย  ❑ 3. ปำนกลำง 

❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

Happy Money / สุขภำพเงินดี 
33.ท่ำนรู้สึกว่ำ กำรผ่อนช ำระหนี้สินต่ำง ๆ โดยรวมของท่ำนในปัจจุบันเป็นภำระ หรือไม่ 
❑ 1.น้อยที่สุด(เป็นภำระหนักท่ีสุด) ❑ 2.น้อย(เป็นภำระหนักมำก)❑ 3. ปำนกลำง(เป็นภำระปำนกลำง) 
❑ 4.มำก(เป็นภำระน้อย)  ❑ 5. มำกที่สุด(ไม่เป็นภำระ/ไม่ได้ผ่อนช ำระ/ไม่มีหนี้สิน) 
34.ท่ำนผ่อนช ำระหนี้ตำมก ำหนดเวลำทุกครั้งหรือไม่ 
❑ 1.น้อยที่สุด(ไม่ตรงเวลำทุกครั้ง) ❑ 2.น้อย(ไม่ตรงเวลำบ่อยครั้ง)❑ 3. ปำนกลำง(ตรงเวลำบ้ำงบำงครั้ง) 
❑ 4.มำก(ตรงเวลำเกือบครั้ง)  ❑ 5. มำกที่สุด(ตรงเวลำทุกครั้ง/ไม่ได้ผ่อนช ำระ/ไม่มีหนี้สิน) 
35.โดยรวมแล้ว ท่ำนมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือนหรือไม่ 
❑ 1.ไม่มี/น้อยที่สุด   ❑ 2.มี/เก็บออมเพียงเล็กน้อย ❑ 3. มี/เก็บออมปำนกลำง 
❑ 4.มี/เก็บออมมำก   ❑ 5. มี/เก็บออมมำกท่ีสุด 
36.โดยรวมแล้ว ค่ำตอบแทนที่ท่ำนได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่ำงไร เมื่อเปรียบเทียบกับรำยจ่ำยทั้งหมดใน
แต่ละเดือน 
❑ 1.น้อยที่สุด(รำยจ่ำยเกินกว่ำรำยได้มำก)❑ 2.น้อย(รำยจ่ำยเกินกว่ำเล็กน้อย)❑ 3. ปำนกลำง(รำยจ่ำยพอๆกับรำยได้) 

❑ 4.มำก(รำยจ่ำยน้อยกว่ำรำยได้) ❑ 5. มำกที่สุด(รำยจ่ำยน้อยกว่ำรำยได้มำก) 

 

Happy Work Life (Happy Plus) / กำรงำนดี 
37.งานของท่าน มีความท้าทายและส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือไม่ 
❑ 1.ไมมี่/มีน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 

❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

38.งำนของท่ำน มีควำมชัดเจนของโอกำสในกำรเติมโตในต ำแหน่ง หน้ำที่หรือไม่ 
❑ 1.ไมมี่/มีน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 

❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  
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39.งำนของท่ำนในขณะนี้มีควำมม่ันคง หรือไม่ 
❑ 1.ไมม่ั่นคง/มั่นคงน้อยที่สุด  ❑ 2. มั่นคงน้อย  ❑ 3. มั่นคงปำนกลำง 

❑ 4.มั่นคงมำก    ❑ 5. มั่นคงมำกที่สุด  

40.ในกำรท ำงำน ทำ่นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับนำยจ้ำง หรือหัวหน้ำงำน 
หรือไม่ 
❑ 1.ไมม่ีส่วนร่วม/มีน้อยที่สุด  ❑ 2. มีส่วนร่วมบ้ำงเล็กน้อย ❑ 3. มีส่วนร่วมปำนกลำง 

❑ 4.มีส่วนร่วมมำก   ❑ 5. มีส่วนร่วมมำกที่สุด  

41.ท่ำนได้รับ กำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยแรงงำน/พรบ.ข้ำรำชกำร 2551/พรบ.แรงงำนรัฐวิสำหกิจ
สัมพันธ์ 2547/กฎหมำยอื่น ๆ จำกองค์กรของท่ำน หรือไม่ 
❑ 1.ไมไ่ด้เลย/ได้รับน้อยที่สุด  ❑ 2. ได้รับน้อย   ❑ 3. ได้รับปำนกลำง 

❑ 4.ได้รับมำก    ❑ 5. ได้รับมำกที่สุด  

42.ท่ำนได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น/ เลื่อนต ำแหน่ง / ปรับขึ้นเงินค่ำจ้ำงประจ ำปีที่ผ่ำนมำด้วยควำมเหมำะสม
หรือไม่ 
❑ 1.ไมเ่หมำะสม/เหมำะสมน้อยที่สุด ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 

❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

43.ควำมถูกต้อง ของกำรจ่ำยคำ่จำ้ง คำ่ล่วงเวลำ ฯลฯ ที่ทำ่นได้รับจำกองค์กรของท่ำนเป็นอย่ำงไร 
❑ 1.น้อยที่สุด (ไม่ถูกต้องทุกครั้ง)  ❑ 2.น้อย(ไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง) ❑ 3. ปำนกลำง(ถูกต้องบ้ำงเป็นบำงครั้ง) 
❑ 4.มำก(ถูกต้องเกือบทุกครั้ง)  ❑ 5. มำกที่สุด(ถูกต้องทุกครั้ง) 
44.ควำมตรงเวลำ ของกำรจ่ำยคำ่จำ้ง คำ่ล่วงเวลำ ฯลฯ ที่ท่ำนได้รับจำกองค์กรของท่ำนเป็นอยำ่งไร 
❑ 1.ไม่ตรงเวลำทุกครั้ง   ❑ 2.ไม่ตรงเวลำบ่อยครั้ง  ❑ 3. ตรงเวลำบ้ำงเป็นบำงครั้ง 
❑ 4.ตรงเวลำเกือบทุกครั้ง  ❑ 5. ตรงเวลำทุกครั้ง 
45. ค่ำตอบแทนที่ท่ำนได้รับคุ้มค่ำกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรท ำงำน (กำรถูกฟ้องร้อง/กำรได้รับอันตรำยจำก
กำรท ำงำน ฯลฯ) 
❑ 1.ไมคุ่้มค่ำ/คุ้มค่ำน้อยที่สุด  ❑ 2. คุ้มค่ำน้อย  ❑ 3. คุ้มค่ำปำนกลำง 

❑ 4.คุ้มค่ำมำก    ❑ 5. คุ้มค่ำมำกท่ีสุด  

46.ท่ำนได้รับกำรดูแลเกี่ยวกับสุขภำพที่ดีจำกองค์กร หรือไม่ 
❑ 1.ไมไ่ด้รับ/ได้รับน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 

❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  
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47.ท่ำนพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร หรือไม่ 
❑ 1.ไมพ่อใจ/พอใจน้อยที่สุด  ❑ 2. พอใจน้อย   ❑ 3. พอใจปำนกลำง 

❑ 4.พอใจมำก    ❑ 5. พอใจมำกท่ีสุด  

48.ท่ำนพึงพอใจกับสวัสดิกำรที่องค์กรจัดให้หรือไม่ 
❑ 1.ไมพ่อใจ/พอใจน้อยที่สุด  ❑ 2. พอใจน้อย   ❑ 3. พอใจปำนกลำง 

❑ 4.พอใจมำก    ❑ 5. พอใจมำกท่ีสุด  

49.โดยรวมแล้วที่ท ำงำนของท่ำนให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนเป็นทีมหรือไม่ 
❑ 1.ไมใ่ห้/ให้น้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 

❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

50.โดยรวมแล้วควำมสัมพันธ์ในที่ท ำงำนของท่ำนเหมือนพ่ีเหมือนน้อง หรือไม่ 
❑ 1.ไมเ่หมือน/เหมือนน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 

❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

51.โดยรวมแล้วท่ำนสื่อสำรพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงำนในที่ท ำงำนหรือไม่ 
❑ 1.ไมส่ื่อสำรเลยสื่อสำรน้อยที่สุด ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 

❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

52.โดยรวมแล้วในที่ท ำงำนของท่ำนมีกำรถำ่ยทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่ำงกำรท ำงำนระหว่ำงกันหรือไม่ 
❑ 1.ไมมี่/มีน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 

❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

53.โดยรวมแล้วท่ำนท ำงำนอย่ำง “ควำมสุข” หรือไม่ 
❑ 1.ไมมี่/มีน้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 

❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  
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ความผูกพัน 
54.ท่ำนจะแนะน ำญำติ/เพื่อน/คนรู้จักมำท ำงำนที่องค์กรของท่ำนหรือไม่ 
❑ 1.ไมแ่นะน ำ/แนะน ำน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

55.หำกมีใครกล่ำวถึงองค์กรในทำงที่ไม่เหมำะสม ท่ำนจะปกป้ององค์กรของท่ำนหรือไม่ 
❑ 1.ไมป่กป้อง/ปกป้องน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

56.ท่ำนภำคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงำน/บุคลำกรขององค์กร/ได้ท ำงำนในองค์กรนี้หรือไม่ 
❑ 1.ไมภู่มิใจ/ภูมิใจน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

57.ขณะที่ท ำงำนอยู่ในองค์กรนี้ หำกท่ำนมีโอกำสได้ศึกษำต่อและเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ท่ำนจะท ำงำนต่อหรือ
ว่ำลำออก 
❑ 1.น้อยที่สุด(ลำออกแน่นอน)  ❑ 2.น้อย(อำจจะลำออก) ❑ 3. ปำนกลำง(น่ำจะลำออก) 
❑ 4.มำก(ไม่ลำออก)   ❑ 5. มำกที่สุด(ไม่ลำออกแน่นอน) 
58. ถ้ำท่ำนมีโอกำสเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน หรือองค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อไปท ำงำน ทำ่นพร้อมที่จะไป หรือไม่ 
❑ 1.น้อยที่สุด(ไปแน่นอน/ไปทันที) ❑ 2.น้อย(คิดว่ำจะไป)  ❑ 3. ปำนกลำง(ไม่แน่ใจ) 
❑ 4.มำก(ไม่ไป)    ❑ 5. มำกที่สุด(ไม่ไปแน่นอน) 
59. ท่ำนรู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมขององค์กรที่ท่ำนท ำงำนในปัจจุบัน หรือไม่ 
❑ 1.ไม่/เป็นเจ้ำของน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

60.ท่ำนทุ่มเทท ำงำนเพื่อประโยชน์ขององค์กำรของทำ่นหรือไม่ 
❑ 1.ไมทุ่่มเท/ทุ่มเทน้อยที่สุด  ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

61.ท่ำนเป็นคน คิดใหม่ ท ำใหม่ เพื่อสร้ำงควำมกำ้วหน้ำให้กับองค์กรของท่ำนหรือไม่ 
❑ 1.ไม่/น้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

62.ในแต่ละวัน ทำ่นท ำงำนอย่ำงมีเปำ้หมำย หรือไม่ 
❑ 1.ไม่/น้อยที่สุด   ❑ 2. น้อย   ❑ 3. ปำนกลำง 
❑ 4.มำก    ❑ 5. มำกที่สุด  

**************************************** 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 
ชื่อ นามสกุล   นางสาวพิชชานันท์    ทองหล่อ 
วันเดือนปีท่ีเกิด   1 มกราคม 2525 
จังหวัดและประเทศที่เกิด  ศรีสะเกษ 
ประวัติการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, พ.ศ. 2548  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์  
    มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2557 
     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

เอกบริหารสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ต าแหน่ง สถานที่ท างานปัจจุบัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
511 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ 0-2588-3088 ต่อ 3112 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  133/20 ถนนสุขาประชาสรรค์  ต าบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

     E-mail address: pichanun_tuan@hotmail.com 
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ชื่อ นามสกุล   นางสาวลัลณ์ลลิน จนุช 
วันเดือนปีท่ีเกิด   29 ธันวาคม 2534 
จังหวัดและประเทศที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  

คณะบริหารธุรกิจ   ก าลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

ต าแหน่ง สถานที่ท างานปัจจุบัน พนักงานธุรการ  
     กลุ่มอ านวยการ 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
511 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ 0-2588-3088 ต่อ 3112 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  38/27 หมู่บ้านกัสโต้ ราชพฤกษ์-พระราม5 ถ.บางกรวยไทรน้อย  
ต.บางกร่าง อ.เมือง    
E-mail address: lanlalin.maiii29122gmail.com 
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