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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างาน
ของบุคลากร สสส. โดยน าเครื่องมือ Happinometer มาใช้ในการวัดความสุขของคนท างาน และเพ่ือ
ระบุปัจจัยความสุขและความพึงพอใจในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) อ้างอิงจากเครื่องมือส ารวจความสุขด้วยตัวเอง 
(Happinometer) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร 150 คน โดยสถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ 
ค่าความถี่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ผลการศึกษาจากค่าความถี่พบว่าความพึงพอใจต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าความถี่ (Mode) 49 (43.75%) ส าหรับคุณภาพชีวิตและความสุขโดยรวมของบุคลากร 
สสส. ได้ความสุขทีร่ะดับ 7 โดยมีค่าความถ่ี (Mode) 44 (39.28%)  

ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนของความพึงพอใจต่อองค์กร
ในภาพรวม อันดับแรกบุคลากร สสส. พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาโดยตรง             

("x"̅ = 3.89, S.D. = 0.73) อันดับสอง บุคลากร สสส. พึงพอใจต่อการน าองค์กรของผู้บริหาร สสส.    

("x"̅ = 3.87, S.D. = 0.69) และอันดับสามบุคลากร สสส. พึงพอใจมากต่อลักษณะของงานที่ท าใน

ปัจจุบัน ("x"̅ = 3.82, S.D. = 0.68) ส าหรับด้านคุณภาพชีวิตและความสุขในภาพรวม อันดับแรก คือ 

มิติสุขภาพกายดี (Happy Body) ของบุคลากร สสส. อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ("x"̅ = 3.75, 
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S.D. = 0.86) รองลงมา บุคลากร สสส. มีน  าใจดีต่อกัน  (Happy Heart) ในระดับดีมาก ("x"̅ = 3.58, 

S.D. = 0.73) และอันดับบุคลากร สสส. มีความใฝ่รู้ดีมาก ("x"̅ = 3.46, S.D. = 0.75) 
ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลที่แตกต่างกันของบุคลากรในด้านเพศ การจบการศึกษาสูงสุด 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน มีระดับความสุขในการท างาน ตามแนวคิด
องค์กรแห่งความสุข ยกเว้น อายุ ต าแหน่งงานในองค์กร และรายได้ต่อเดือน ส่วนปัจจัยด้านลักษณะ
บุคคลที่แตกต่างกันของบุคลากรไม่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน นอกจากนี ยัง
พบว่าระดับความสุขในการท างาน ด้าน Happy Family, Happy Society, และ Happy Worklife มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 
ค าส าคัญ:  ความผูกพันต่อองค์กร, องค์กรแห่งความสุข, ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล, บุคลากร,  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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ABSTRACT 

 
The Objectives of the study on Happiness Satisfaction and Mutuality of 

personnel toward Thaihealth Promotion Foundation were to study the mode of the 
working happiness of personnel of Thaihealth Promotion Foundation by Happinometer 
as well as to study the happiness of Thaihealth Promotion Foundation personnel to 
indicate the factors of happiness, working satisfaction and mutual condition of workers 
of Thaihealth Promotion Foundation. Questionnaires have been used to collect the 
information applying Happinometers technic on frequency, average, percentage, 
standard deviation, T-Test, One Way Innova, and correlation analysis. 

The study included that the mode of satisfaction, was 49 (43.75%). As 
quality toward the organization of life and happiness of Thaihealth Promotion 
Foundation personnel were at level 7 with 44 mode. (39.28%) 

The study of the average and standard deviation (S.D. of the satisfaction 
of personel of Thaihealth Promotion Foundation showed that Thaihealth personnel 

satisfied with the work administration of immediate head was 3.89 ("x"̅ = 3.89, S.D. = 

0.73). Thaihealth personnel satisfied with the leadership of Thaihealth executives ("x"̅ 



Ref. code: 25595803010114YKU

(4) 

 

= 3.87, S.D. = 0.69). The third satisfaction level was the satisfaction of present working 

kind ("x"̅ = 3.82, S.D. = 0.68). As for quality of life and happiness, as well as the Happy 

Body was at medium level ("x"̅ = 3.75, S.D. = 0.86). The secondary was Happy Heart 

("x"̅ = 3.58, S.D. = 0.73) followed by Thaihealth personnel with the desire to learn more. 

("x"̅ = 3.46, S.D. = 0.75) 
Concerning personnel information differences included sex, education, 

marriage, present working period happiness level of working according to concept of 
happiness of organization except age, position and monthy income. The difference 
factor including personnel characteristic did not affect Happy Family, Happy Society, 
and Happy Worklife had positive mutuality statistically to personnel.  

      
Keywords: Organization mutuality, Happiness organization, Personnel characteristic, 

Officers, Thaihealth Promotion Foundation 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” เล่มนี ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาในการตรวจ
เพ่ือปรับปรุงเนื อหาของการค้นคว้าอิสระรวมถึงค าแนะน าต่างๆอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการการค้นคว้าอิสระ รวมทั ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช ประธานกรรมการการค้นคว้าอิสระ อีกทั งผู้วิจัยต้องขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ
สาธารณะส าหรับนักบริหารที่ให้ความกรุณาถ่ายทอดหลักการความรู้ และทฤษฎีต่างๆอันเป็น
ประโยชน์ให้ผู้วิจัยสามารถน ามาประมวล และถ่ายทอดออกมาเป็นการค้นคว้าอิสระฉบับนี ได้อย่าง
ส าเร็จลุล่วง   

นอกจากนี  ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณบุคลากรของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาครั งนี เป็นอย่างยิ่ง 

 ในท้ายที่สุดนี  ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เป็นแรงใจให้ผู้ศึกษามุ่งมั่นศึกษาจน
ประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ดีการค้นคว้าอิสระในครั งนี หากผลการศึกษามีข้อบกพร่องใดๆ ผู้ศึกษา
ขอน้อมรับไว้ปรับปรุงในการศึกษาครั งต่อไป 

 
 

 นายกิติพัฒน์ ดามาพงษ์ 

 

 



Ref. code: 25595803010114YKU

(6) 

 

สารบัญ 
 
        หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (1) 
 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (3) 
 

กิตติกรรมประกาศ (5) 
 

สารบัญตาราง (10) 
 

สารบัญภาพ (13) 
  

บทที่ 1 บทน า 1
  

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 1 
1.2 ค าถามวิจัย 3 
1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 

1.4 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 4 

1.5 ขอบเขตของงานวิจัย 4 
 
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5
  

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5 
2.1.1 บทบาทหน้าที่ 5 
2.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ 6 
2.1.3 โครงสร้างการบริหารภายในส านักงาน 7 
2.1.4 วัฒนธรรมองค์กร 7 
2.1.5 อัตราก าลังคน 8 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุข 8 



Ref. code: 25595803010114YKU

(7) 

 

2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับความสุขจากวัฒนธรรมตะวันตก 8 
2.2.2 แนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุขของสังคมไทย 10 

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขของคนท างาน 10 
2.4 แนวคิดเรื่องการวัดความสุขและความอยู่ดีมีสุข 11  
2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) 12 

2.5.1 พัฒนาการของ Happinometer 13 
2.5.2 ข้อตกลงเบื องต้นของ Happinometer 13 
2.5.3 องค์ประกอบของ Happinometer 14 

2.6 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 15 
 2.6.1 ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 15 
 2.6.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 17 

2.7 ทฤษฎีแรงจูงใจที่น าไปสู่ความต้องการ 19 
2.8 แนวคิดและทฤษฎีด้านความผูกพันต่อองค์กร 20 

2.8.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 20 
2.8.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความส าคัญและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 21 
2.8.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 22 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 25 
2.10 กรอบแนวคิดในการศึกษา 31 

 
บทที่ 3 วิธีการวิจัย 32 
 
 3.1 วิธีวิทยาในการวิจัย 32 

3.2 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย 32 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 32 
3.4 การวิเคราะห์และประมวลผล 33 
3.5 ข้อจ ากัดในการวิจัย 35 

 
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล  36 

  
4.1 การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา 37 



Ref. code: 25595803010114YKU

(8) 

 

4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 37 
4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจในการท างาน           41 
4.1.3 การวิเคราะห์ระดับความสุขในการท างานใน 9 มิติ   48 
4.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันต่อองค์กร 56 
4.1.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลกับความสุขในการท างาน      57  

4.2 การทดสอบสมมติฐาน          63 
 4.2.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1          63 
 4.2.2 สมมติฐานการวิจัยที่ 2          69 
 4.2.3 สมมติฐานการวิจัยที่ 3          76 
 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 79 
 

5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 79 
5.2 สมมติฐานการวิจัย          80 
5.3 การวิเคราห์ข้อมูล          80 
5.4 สรุปผลการวิจัย          81 

5.4.1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง          81 
5.4.2 ระดับความพึงพอใจต่อองค์กร          81 
5.4.3 ระดับความสุขในการท างาน 9 มิติ           82 
5.4.4 ระดับความผูกพันต่อองค์กร          83 
5.4.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1          83 
5.4.6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2          84 
5.4.7 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3          85 

5.5 อภิปรายผลการวิจัย          85 
5.5.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1          85 
5.5.2 สมมติฐานการวิจัยที่ 2          87 
5.5.3 สมมติฐานการวิจัยที่ 3          87 

5.6 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย          88 
5.7 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต          89 

 
รายการอ้างอิง 90 



Ref. code: 25595803010114YKU

(9) 

 

 
ภาคผนวก 92 

 
ภาคผนวก ก 93 
ภาคผนวก ข 108 

 
ประวัติผู้เขยีน 113    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595803010114YKU

(10) 
 

 

สารบัญตาราง 
  

ตารางที่ หน้า 
 1.1  อัตราส่วนการลาออกของบุคลากร สสส. 3 
 4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 37 
 4.2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรการน าองค์กร          42 
 4.3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านเพ่ือนร่วมงาน    43 
 4.4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กร           43 

 ด้านการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา 
4.5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านการ            44 

 พัฒนาและการเติบโตในอาชีพ 
4.6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านลักษณะ         45 

 ของงาน 
4.7  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านการ           46 

 บริหารผลการปฏิบัติงาน 
4.8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านสภาพ         47 

 แวดล้อมในการท างาน 
4.9  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านการ           47 

 ได้รับรางวัลและการยอมรับ 
4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 1      48 
4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 2      49 
4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 3      50 
4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 4      51 
4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 5      52 
4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 6      52 
4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 7      53 
4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 8      54 
4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 9      54 
4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันต่อองค์กร           57 
4.20 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน          58 



Ref. code: 25595803010114YKU

(11) 
 

 

4.21 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามเพศ                   58 
4.22 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามอายุ  59 
4.23 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามระดับ  59 

การศึกษาสูงสุด 
4.24 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามสถานภาพ  60 

การสมรส 
4.25 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามระยะเวลา  61 

ที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน 
4.26 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน  62 
4.27 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน       62 
4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุขใน          63 

การท างานจ าแนกตามเพศ 
4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุข  64 

ในการท างานจ าแนกตามอายุ 
4.30 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุข          65 

ในการท างานจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุข  66 

ในการท างานจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
4.32 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุข  67 

ในการท างานจ าแนกตามระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน 
4.33 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุข  68 

ในการท างานจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
4.34 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุข  69 

ในการท างานจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความ  70 

ผูกพันต่อองค์กรจ าแนกตามเพศ 
4.36 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความ  71 

ผูกพันต่อองค์กรจ าแนกตามอายุ 
 

 



Ref. code: 25595803010114YKU

(12) 
 

 

4.37 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความ 72 
ผูกพันต่อองค์กรจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

4.38 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความ 72 
ผูกพันต่อองค์กรจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความ 74 
ผูกพันต่อองค์กรจ าแนกตามระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน 

4.40 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความ 75 
ผูกพันต่อองค์กรจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

4.41 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความ 76 
ผูกพันต่อองค์กรจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

4.42 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับความผูกพัน 77 
ต่อองค์กร 

5.1  สรุปภาพรวมค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อ 81 
 องค์กร 

5.2  สรุปภาพรวมค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการ 82 
 ท างาน 9 มิติ 

5.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 83 
5.4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 84 
5.5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595803010114YKU

(13) 
 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
    2.1 โครงสรา้งการบริหารภายในส านักงาน 7 



Ref. code: 25595803010114YKU

1 
 

บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

หากกล่าวถึงสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) ที่มุ่งเน้นยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ถือเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ ซึ่งสังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืน และเปิดโอกาสให้กับ
ทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข ดังนั นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และความสุขของ
บุคลากรในองค์กร จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะต้องส่งเสริมให้คนท างาน 
หรือบุคลากรมีสุขภาวะที่ดีทั งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ อีกทั งผลของการวิจัยเรื่องความสุขของ
องค์การสหประชาชาติ ได้ระบุว่าองค์กรหรือภาคส่วนควรมีการพัฒนา ส่งเสริมและเชื่อมโยงความสุข
กับเรื่องการท างานอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกันหากองค์กรส่งเสริม และมีการจัดการความสุขที่มี
ประสิทธิภาพ ความสุขระดับบุคคล และความสุขในการท างานสามารถเกิดขึ นได้ การท างานบรรลุ
เป้าหมาย และการมีผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดีจึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป 

ดังนั นการที่องค์กรหนึ่งจะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานได้นั น สิ่งส าคัญที่เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จ คือ การส่งเสริม “ความสุขของคนท างาน” ซึ่งคนท างาน
คือบุคคลหนึ่งในสังคมทั่วไป ที่มีความปรารถนาให้ตนเองด าเนินชีวิตไปอย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม 
ความสุขคนท างาน อาจมีเงื่อนไขหรือเกณฑ์บางอย่างที่ต้องการมากกว่าบุคคลโดยทั่วไป อาทิ การมี
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายอาชีพ การท างานในองค์กรที่มั่นคง การได้รับโอกาสในการ
พัฒนา การได้รับเกียรติและมีคุณค่าในที่ท างาน การได้รับการยอมรับจากบุคคลในที่ท างานทุกระดับ 
การได้รับ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม การได้รับสวัสดิการที่พึงพอใจ การมีหัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานที่ดี 

ความสุขคนท างาน จึงหมายถึง1 ประสบการณ์ และความรู้สึกของคนท างาน ที่ต้องการ
ให้ตนเป็นที่ยกย่องและยอมรับจากคนทั่วไป การได้ท างานในที่ท างานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า การ
เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง การมีผู้บังคับบัญชาที่มีความเมตตาและกรุณา การมีเพ่ือน 

                                           
1 ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, สุขภาพคนไทยปี 2550 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ นติ งแอนด์

พับลิชชิ่ง, 2551), 12. 
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ร่วมงานที่จริงใจ การได้รับสวัสดิการที่พอเพียง และการได้รับความปลอดภัยจากการท างาน ซึ่งถ้า
คนท างานได้รับสิ่งต่างๆ ดังกล่าวอย่างบ่อยครั งและต่อเนื่อง คนท างานก็จะท างานอย่างมีความสุข   

จากประเด็นที่เกี่ยวกับความสุขของคนท างานที่กล่าวมาข้างต้น ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ด าเนินการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับความสุขของคนท างานทั งองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นจ านวนมาก  โดยในรอบ 1 ทศวรรษที่ผ่าน
มา สสส. ได้ด าเนินบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่ายและนโยบายสาธารณะ จนเกิด
เป็นนวัตกรรมที่ เป็นรูปแบบการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภายใต้การบริหารองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น โครงการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ภายใต้มูลนิธิกองทุนไทย ซึ่งมี
เป้าหมายการด าเนินงานคือ  “ให้บุคลากรในองค์กรมีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และมีความสมานฉันท์” 
เป็นต้น เพ่ือสร้างสุขภาวะคนท างานให้มีความยั่งยืนอย่างสมดุล สสส. จึงต้องพัฒนาให้บุคลากรเป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ มุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดความสุขใน
การท างาน เกิดความผูกพันกับองค์กร มีความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น และทุ่มเทความสามารถเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติ   

จุดเริ่มต้น หรือฟันเฟืองเล็กๆ ที่จะท าให้การด าเนินบทบาท/ภารกิจดังกล่าวของ สสส. 
ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ต้องอาศัยบุคลากรของ สสส. ที่เป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการต่อเชื่อม
ความร่วมมืออีกมากมายในสังคมไทย ซึ่งการที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามบทบาทดังกล่าวให้
ส าเร็จลุล่วงได้นั น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรเริ่มต้นจาก “ความสุขของบุคลากรใน สสส.”  ซึ่งเป็นเรื่องของการ
พัฒนา และสร้างเสริมความสุขร่วมกันระหว่างคนท างาน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผู้รับ” กับ
ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผู้ให้” ซึ่งทั ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ต้องเข้าใจและ
รับรู้ร่วมกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทั ง 2 ฝ่ายต้องการตรงกันและเห็นพ้องต้องกัน โดยกระบวนการ หรือ
เครื่องมือที่สามารถท าให้ทั ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” พูดคุยในเรื่องเดียวกันได้ คือ “กระบวนการการวัด
ความสุขคนท างาน” ที่จะท าให้มีข้อมูลพื นฐานในการติดตาม และประเมินผล เพ่ือพัฒนาสร้างเสริม
ความสุขคนท างานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั ง สามารถเทียบเคียง และท าให้เกิด
ต้นแบบองค์กรสร้างสุขต่อไป 

โดยในอดีตที่ผ่านมา สสส. ยังไม่เคยมีการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ความสุขของการ
ท างานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ประกอบกับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สสส. ได้เผชิญกับปัญหาการ
ลาออก (Turn over) ของบุคลากร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากร สสส. ขาดความสุขในการท างาน 
เปรียบเทียบได้จากสถิติการลาออกโดยสมัครใจ และการเกษียณอายุก่อนก าหนดของบุคลากร สสส.  
ดังเห็นได้จากตารางสถิติการลาออกของบุคลากร สสส. ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2559 (เดือนตุลาคม) 
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ตารางที่ 1.1 แสดงอัตราส่วนการลาออกของบุคลากร สสส. 
ปี พ.ศ. อัตราส่วนการลาออกของบุคลากร อัตราส่วนการลาออกเมื่อเทียบกับปีก่อน 

2557 11.84 % - 

2558 13.03 % + 1.19 % 
2559 15.07 % + 2.04 % 

ที่มา: ดัดแปลงจากการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

จากปัญหาอัตราการลาออกดังกล่าว จะพบว่าแนวโน้มการลาออกของบุคลากร สสส. มี
อัตราที่สูงขึ นในทุกปี จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงบุคลากร สสส.ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ว่ามี
ความสุขในการท างานหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือในการวัดที่เรียกว่า Happinometer  ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการวัดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการวัด
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และผู้วิจัยสนใจที่จะน ามาวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยที่
ขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. เพ่ือให้สามารถระบุแนวทางการพัฒนาเสริมสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรได้ต่อไป  

 
1.2 ค าถามวิจัย 

 
1.2.1 บุคลากร สสส. มีความสุขในการท างาน และความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 
1.2.2 ปัจจัยใดของความสุข และความพึงพอใจของบุคลากร สสส. ที่ส่งผลต่อความ

ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. 
 

1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างานของบุคลากร สสส. โดยน าเครื่องมือ

Happinometer มาใช้ในการวัดความสุขของคนท างาน    
1.3.2 เพ่ือระบุปัจจัยความสุขและความพึงพอใจในการท างานแต่ละปัจจัย ที่มีผลต่อ

ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 
สามารถน าผลลัพธ์ที่ได้มาสร้างเสริมหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสุขการท างาน

ของบุคลากร สสส. ได้ และสามารถระบุโอกาส และแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรได ้

 
1.5 ขอบเขตของงานวิจัย 

 
1.5.1 ขอบเขตด้านเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการศึกษา ทบทวนทฤษฎี วรรณกรรมที่ชี ให้เห็นปัจจัย/ตัวชี วัดที่จะใช้ในการวิจัย 

และจัดท าแบบประเมินความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส.   
1.5.2 ขอบเขตด้านกระบวนการ 
- กระบวนการประเมินความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. 
- กระบวนการประเมินเอกลักษณ์/ วัฒนธรรมองค์กร 
- วิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยที่ขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. 
- ระบุโอกาสและแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. ผู้วิจัย

ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการประมวลองค์ความรู้ใน
การท าวิจัย โดยน าเสนอตามล าดับ ดังต่อไปนี  

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุข 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขของคนท างาน 
2.4 แนวคิดเรื่องการวัดความสุขและความอยู่ดีมีสุข 
2.5 เครื่องมือที่ใช้วัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) 
2.6 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
2.7 ทฤษฎีแรงจูงใจทีน่ าไปสู่ความต้องการ  
2.8 แนวคิดและทฤษฏีด้านความผูกพันต่อองค์กร 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.10 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

2.1.1 บทบาทหน้าที่ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เป็นหน่วยงานของรัฐที่

มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณหลักมาจากเงินที่รัฐจัดเก็บเพ่ิม
จากภาษีที่ผู้ผลิต-น าเข้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ2 สสส. ท าหน้าที่เป็น "Social catalyst" หรือ องค์กร
ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงสังคม มีเป้าหมายในการท าให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี สสส. เชื่อมั่นว่าทุกคนมี
ความสามารถที่จะลุกขึ นมาสร้างเสริมสุขภาพให้ตัวเอง ชุมชน และสังคมให้ดีขึ นได้ ด้วยเหตุนี  สสส. จึงมี
บทบาทหน้าที่ 3 ส่วนหลัก คือ 1) Innovative Idea จุดประกาย และกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ 2) Collective Impact หนุนเสริมโดยการสานและเสริมพลัง และ 3) Sustainable Social 
Change สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 
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สสส. จึงถือเป็นองค์กรที่มีการด าเนินงานด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน เพ่ือประโยชน์
ในการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ที่ถูกต้องด้านการพัฒนาสุขภาพ ต่อยอดงานรณรงค์เพ่ือให้เกิดการ
ลด ละ เลิก และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือท าให้คนไทยมีสุขภาพดีทั งทางร่างกาย จิตใจ สังคม 
และปัญญา โดยท างานตั งแต่ในระดับองค์ความรู้ ค่านิยมในสั งคม ไปจนถึงนโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื ออ านวยต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควรของคนไทย  

2.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ 

2.1.2.1 วิสัยทศัน์ 

“ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อสุข
ภาวะ” 

สสส. เชื่อว่าทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถที่จะสร้างสรรค์และ
เปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อการสร้างการมี “สุขภาวะ” หรือ “สุขภาพทั ง 4 มิติ อันได้แก่ 
ร่างกาย, จิตใจ, สังคมและปัญญา” เพ่ือให้เกิดสังคมสุขภาวะที่ดีได้อย่างยั่งยืน 

2.1.2.2 พันธกิจ  

“จุดประกาย กระตุ้น และเสริมพลัง บุคคล และองค์กรทุกภาคส่วนให้มี
ขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบสังคม ที่เอื อต่อการมีสุขภาวะ” 

สสส. เป็นผู้จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง แก่บุคคลหรือองค์กร
ในทุกภาคส่วน ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขให้ผืนแผ่นดินไทย ให้มีขีดความสามารถใน
การสร้างสรรค์ระบบสังคมท่ีเอื อต่อการมีสุขภาวะที่ดีขึ นได้อย่างยั่งยืน 

2.1.2.3 ภารกิจ 

สสส. มีภารกิจในการจุดประกายและกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจให้คน 
องค์กร สถานที่ท างาน หน่วยงานต่างๆ เห็นความส าคัญ เกิดความคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็น
ภารกิจส าคัญในการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพคือการให้คนไทยลุกขึ นมาสร้างเสริมสุขภาพได้ด้วย
ตัวเอง โดยเริ่มจากการส่งเสริมฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านสุขภาพทั งด้านเครือข่ายวิชาการการพัฒนา
งานวิจัยสนับสนุนข้อมูลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพใน
การสนับสนุนกระบวนการและการผลักดันต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ 
เช่น การพัฒนางานวิจัยเรื่องเหล้าบุหรี่ การออกก าลังกาย อาหารปลอดภัย ฯลฯ ตลอดจนการ
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กระจายออกไปเป็นความรู้โดยการท างานด้านกิจกรรมรณรงค์ผ่านแคมเปญต่างๆไม่ว่าจะเป็น “จน 
เครียด กินเหล้า” “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” “ลดพุงลดโรค” และอีกจ านวนมาก ร่วมกับ
การส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผ่านศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ หรือที่รู้จักกันในชื่อของ “SOOK” 
เพ่ือน าเสนอแนวคิด วิธีการใช้ชีวิต ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ซึ่งประชาชนทั่วไป สามารถ
น ามาปรับใช้แก้ปัญหา ก้าวไปสู่สุขภาวะที่ดี ทั งหมดนี เป็นภารกิจของ สสส. ที่จะจุดประกายให้
ก าลังใจและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ นได้  

2.1.3 โครงสร้างการบริหารภายในส านักงาน 
 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารภายในส านักงาน. คู่มือส าหรับพนักงาน (น. 12), โดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล, 
2559, กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

2.1.4 วัฒนธรรมองค์กร 

องค์กร สสส เป็นองค์กรรัฐแบบใหม่ มีภารกิจใหม ่ท าให้บุคลากรใน สสส ต้องเรียนรู้
ถึงตัวตนขององค์กรตัวเองที่จะสอดคล้องกับบริบทใหม่รอบตัว  โดยในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านไป การเรียนรู้
นั นเริ่มตกผลึก จนได้พัฒนาออกมาเป็น 2 คุณลักษณะ Public mind, Health conscious และ 4 คุณค่า 
Innovative, Proactive, Collective Impact, Sustainability ซึ่งล้วนผ่านการทดสอบปฏิบัติและเรียนรู้ 
จนเชื่อมั่นว่าจะเป็นเบ้าหลอมส าคัญที่จะน ามาซึ่งแนวทางปฏิบัติให้คนของ สสส และองค์กรเคลื่อนไปสู่
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จุดมุ่งหมาย สสส. เชื่อว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เป็นผู้น าสู่
ความส าเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคง กุญแจส าคัญคือการมีค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มีความหมายและสามารถ
ท าได้จริง   

2.1.5 อัตราก าลังคน 
ข้อมูลบุคลากรของ สสส. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)1 โดยจ าแนกตามประเภทการจ้าง 

ประกอบไปด้วย  
1) เจ้าหน้าที่ 130 คน   
2) ลูกจ้างประจ า 40 คน   
3) พนักงานจ้างตามภารกิจเฉพาะ (Outsource) 30 คน   

 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุข 
 

แนวคิดเก่ียวกับความสุขสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวคิดหลักๆ ดังนี  
 
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความสุขจากวัฒนธรรมตะวันตก  

ประเด็นเรื่อง“ความสุข”เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจและเป็นข้อถกเถียงของนักปรัชญา
ตะวันตกมานานตั งแต่สมัยกรีก โดยมีหลายแนวคิดที่น่าสนใจเช่น แนวคิดด้านปัญญานิยมที่มีการให้ความเห็น
เกี่ยวกับความสุขที่มา จากการมีปัญญาความรู้ และความสงบทางจิตใจ ซึ่งในกรณีนี มีนักคิด เช่น กลุ่มโสเคร
ตีส เพลโต และ อริสโตเติล เป็นต้น โดยผู้วิจัยขอกล่าวถึงแนวคิดความสุขตามทฤษฎีจริยศาสตร์ของอริสโตเตลิ 
ซึ่งกล่าวไว้ว่า  

“มนุษย์ทุกคนอยากมีความสุข และมุ่งที่จะแสวงหาหนทางที่จะน าชีวิตไปสู่ความสุข 
รวมถึงความสุขแต่ละประเภทจะสัมพันธ์กับสิ่งหนึ่งอย่างสมเหตุสมผล ความดีงามของมนุษย์เป็น
ความสุขที่ได้บรรลุความเป็นเลิศของคุณลักษณะของจิต คือ ความมีเหตุผล หากมนุษย์จะพบกับชีวิตที่
ดีงาม มนุษย์ก็ต้องอยู่ในสังคมที่ดีเช่นกัน ซึ่งสังคมนี ก็เปรียบเหมือนการท างานในองค์กร เพราะบุคคล
ต้องใช้เวลามากมายอยู่กับการท างาน นอกจากนี ยังต้องทุ่มเททั งพลังกายพลังใจสู่การท างาน และ
องค์กรเป็นแหล่งของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เปรียบเสมือนความสัมพันธ์ทางสังคม”ดังนั นการ
สร้างความสุขตามแนวคิดของอริสโตเติล คือ ความสุขเป็นผลมาจากที่บุคคลสามารถสร้างทางเลือก

                                           
1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), คู่มือ 

ส าหรับพนักงาน (กรุงเทพฯ: สสส.,2559), 14. 
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เองได้ และความสุขจ าเป็นต้องมีความรู้ประกอบกันไปเพ่ือช่วยให้มีเหตุผลในการตัดสินใจที่ส าคัญได้ ซึ่ง
ต้องเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม และจะน ามาซึ่งความภาคภูมิใจและความ
เคารพในตัวเอง 

นอกจากนี มีแนวคิดนักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกสมัยก่อนได้เน้นความส าคัญไปที่ความสุขใน
ระดับสากล และความสุขกับประชาชนในสังคม แนวคิดดังกล่าวได้ก่อขึ นมาจากนักคิด นักปรัชญาที่ส าคัญ
อย่าง Jeremy Bentham2 ชาวอังกฤษ ซึ่งแนวคิดหลักของ Bentham ที่ เรียกว่า ประโยชน์นิยม 
(Utilitarianism) ได้ถูกพัฒนามาจนในท้ายที่สุดกลายมาสู่ ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ในเรื่อง 
อรรถประโยชน์ (Utility) ซึ่งตามความเห็นของเบนแธมมองว่ามนุษย์ต่างพยายามที่จะแสวงหาความพึง
พอใจและหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด และหลักอรรถประโยชน์คือหลักการที่ยอมรับ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข และการไม่ยอมรับกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความสุข ดังนั น กิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักอรรถประโยชน์คือ กิจกรรมที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดความสุขมากกว่าที่จะเกิดความทุกข์ 
ซึ่งสามารถสรุปหลักอรรถประโยชน์นิยมของ Bentham ได้ว่า การกระท าที่ถูกต้อง คือการกระท าที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด และเกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากกลุ่มประชากรที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระท านั นๆ ซึ่งหากเป็นระดับปัจเจกชนแล้วการกระท าที่ถูกต้องคือ การกระท าที่อยู่บน
พื นฐานความพึงพอใจของบุคคลนั นๆ แต่ถ้าหากเป็นระดับสังคมหรือประเทศแล้ว การกระท าที่ถูกต้อง
จะต้องพิจารณาจากความพอใจและความเจ็บปวดของผู้คนในสังคม ทั งหมดมีนัยว่าการกระท าของรัฐ
จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของสังคม หรือเพ่ือให้มีความสุขรวมของสังคมมากที่สุด 

อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการระดับแนวหน้าของการศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ความสุขได้
พยายามปรับแนวคิดด้านอรรถประโยชน์ให้สะท้อนเรื่องความสุขของบุคคล เช่น งานศึกษาของ  
Daniel Kahneman ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่ได้รับรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ ในปี ค.ศ. 2003 จาก
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ประสบการณ์ (Experienced Utility) เป็นต้น โดย Kahneman ได้ให้ความ
สนใจกับแนวคิดเรื่องอรรถประโยชน์ จึงได้ท าการศึกษางานของ Jeremy Bentham โดยมองว่า
อรรถประโยชน์เป็นลักษณะหนึ่งของความพึงพอใจและความเจ็บปวด ซึ่งคาห์เนแมน เรียกแนวคิดนี ว่า 
แนวคิดอรรถประโยชน์ประสบการณ์ (Experience Utility) อย่างไรก็ดีพัฒนาการของแนวคิด
อรรถประโยชน์โดย คาห์เนแมน ยังคงเน้นพิจารณาเพียงแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากอรรถประโยชน์นั น 
ท าให้ต่อมา เฟรย์ และ สตัทเซอร์ (2002) ได้น าแนวคิด อรรถประโยชน์ดังกล่าวไปพัฒนาต่อไปสู่การ
เป็นอรรถประโยชน์กระบวนการ (Procedural Utility) ซึ่งเป็นการขยายแนวคิดจากเดิมที่ ให้
ความส าคัญเพียงผลลัพธ์ ไปสู่การให้ความส าคัญ โดยเน้นอรรถประโยชน์ที่เกิดขึ นในระหว่างการ
ด าเนินการด้วย อาทิเช่น อรรถประโยชน์ที่เกิดขึ นจากการมีส่วนร่วม เป็นต้น 

                                           
2  M. Warnock, Utilitarianism (London: Collins, 1962), 134. 
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2.2.2 แนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุขของสังคมไทย 
นายแพทยประเวศ วะสี3 ได้กล่าวถึง “ความอยูเย็นเป็นสุขของสังคมไทย” ว่าเป็น

แนวคิดการพัฒนาประเทศโดยให้ความส าคัญกับความสุขมากกว่าการให้ความส าคญักับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ซึ่งจะรวมมิติทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและจิตใจไว้ด้วย โดยที่มุมมองทาง
เศรษฐกิจเน้นไปที่การมีปัจจัยพื นฐานในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง นอกจากนี ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พัฒนา “ดัชนีวัดความอยู่ดีมีสุข” เพ่ือใช้เป็นแผนในการพัฒนาประเทศ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเริ่มตั งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เป็นต้นมา 
และความหมายของการอยู่ดีมีสุข หมายถึง “การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั งรางกายและจิตใจ มีความรู้มีงานท า
อย่างทั่วถึง มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงอยูในสภาพแวดล้อมที่ดี และอยู่
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ” ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) สุขภาพอนามัย 2) 
ความรู้ 3) ชีวิตการท างาน 4)รายได้และการกระจายรายได้ 5) ชีวิตครอบครัว 6) สภาพแวดล้อมในการ
ด ารงชีวิต และ 7) การบริหารจัดการที่ดีของรัฐ  โดยองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขทั ง 7 องค์ประกอบ เป็น
เครื่องมือส าหรับติดตาม ประเมินผลและวัดผลกระทบของการพัฒนาโดยก าหนดคะแนนและระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาออกเป็นระดับดีขึ นมาก ระดับดีขึ น ระดับดี ไม่เปลี่ยนแปลง และระดับต้อง
ปรับปรุง เพ่ือให้เห็นถึงระดับความอยูดีมีสุขของคนไทยในแต่ละช่วงเวลา ความอยู่ดีมีสุขของคนในแต่ละ
สังคม แต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไปตามมาตรฐานการด ารงชีวิตของแต่ละปัจเจกบุคคลในสังคมนั นๆ ซึ่ง
ไม่สามารถใช้มาตรฐานเดียวกนัไปวัดความอยูดีมีสุขของคนในแต่ละสังคมได้ 

จากการนิยามความหมายของความสุข ทั งจากวัฒนธรรมตะวันตก และของประเทศไทย
แล้วสามารถสรุปได้ว่า ความสุขที่พึงประสงค์นั นต้องได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลโดยค านึงถึงปัจจัย
แวดล้อมที่เก่ียวข้อง ร่วมไปกับการสร้างสังคมแห่งความพอเพียง ทั งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  

 
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวความสุขของคนท างาน 
 

ความสุขของคนท างานจะมีเงื่อนไข หรือเกณฑ์บางอย่างที่ต้องการมากกว่าบุคคล
โดยทั่วไป อาทิ การมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ การท างานในองค์กรที่มั่นคง การได้รับ
โอกาสในการพัฒนา การได้รับเกียรติและมีคุณค่าในที่ท างาน การได้รับการยอมรับจากบุคคลในที่
ท างานทุกระดับ การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม การได้รับสวัสดิการที่พึงพอใจ การมีหัวหน้างาน 
และเพ่ือนร่วมงานที่ดี 

                                           
3  ประเวศ วะส,ี การพัฒนาพลังสร้างสรรค์ขององค์กร (กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 2544), 82. 
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Alexander Kjerulf  ได้กล่าวถึง ความสุขในการท างานว่าหมายถึงความรูสึกที่เกิดขึ นภายใน
จิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นในการท างาน โดยที่บุคคลนั นมีความรู้สึกดังนี  

- เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกับงานที่ท า (Really enjoy what you do)  
- รู้สึกว่าได้ท างานที่ดีและมีความภูมิใจในงานที่ท า (Do great work you can feel proud)  
- รู้สึกว่าได้ท างานร่วมกับเพ่ือนรวมงานที่ดี (Work with amazing / nice people)  
- รับรู้ว่างานที่ท าอยู่นั นมีความส าคัญ (Know that what you do is important)  
- รับรู้ว่ามีบุคคลที่เห็นคุณคา่ในงานของตน (Are appreciated for your work)  
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ท า (Get to take responsibility)  
- มีความรู้สึกสนุกและมีความสุขในที่ท างาน (Have fun at work)  
- มีความรู้สึกไดร้ับการกระตุ้นและเสริมพลังในการท างาน (Feel motivated and energized) 

นอกจากนี  Kjerulf ยังกล่าวว่า ความสุขในการท างานไม่สามารถที่จะผลักดันหรือกดดันใคร
ให้เกิดความสุขในการท างานได้ โดยความสุขในการท างานจะแตกต่างกันใน แต่ละบุคคล ซึ่งหมายความว่า 
ปัจจัยหรือองค์ประกอบเดียวกันอาจท าให้บุคคลหนึ่งมีความสุขในขณะที่อีกคนหนึ่งไม่มีความสุขในการ
ท างานได้ นอกจากนี แล้ว ความสุขในการท างานนั นหากเกิดขึ นแล้วจะยืนยาว และความสุขในการท างานไม่
สามารถเกิดขึ นได้ทันทีทันใด  

 
2.4 แนวคิดเรื่องการวัดความสุขและความอยู่ดีมีสุข 

 
แนวคิดการวัดความสุขและความอยู่ดีมีสุขเป็นพื นฐานในพัฒนาการวัดประโยชน์สุข หรือ

สังคมที่มีความสุขได้ “การวัดความสุข” มี 3 ประเภท คือแบบภาวะวิสัย แบบอัตวิสัย และแบบความสุข
เชิงอัตวิสัย  

 
2.4.1การวัดแบบภาวะวิสัย (Objective)  

เป็นการใช้มาตรที่สังเกตได้ และผลลัพธ์ที่สังเกตได้ตรงกัน ไม่ว่าผู้สังเกตจะเป็น
ใครก็ตาม เช่น วัดความสุขแบบรูปธรรม เป็นการวัดความสุขจากวิธีการวัดของสรีรวิทยา เช่น การวัด
คลื่นความถี่ของสมอง อัตราการเต้นของหัวใจ และตัวอย่างของมาตรวัดความอยู่ดีมีสุข ได้แก่ รายได้ 
ซึ่งบ่งบอกความอยู่ดีมีสุขด้านการเงิน การเข้าถึงของน  าสะอาด ซึ่งบ่งบอกความอยู่ เย็นเป็นสุขด้าน
สุขภาพ เป็นต้น การวัดแบบภาวะวิสัย (Objective) การวัดความอยู่ดีมีสุขอาจถูกมองได้ว่า เป็นการ
วัดความสามารถในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นแนวคิดของอมาตยา เซนที่ว่า“ความยากจนไม่ใช่อุปสรรค
ของความอยู่ดีมีสุข หากคนสามารถปรับตัวและใจให้ยอมรับกับความยากจนและปรับความ
ทะเยอทะยานให้เหมาะกับสภาพความจริง”  ดังนั นการพัฒนาจึงควรมุ่งเพ่ิมความสามารถในการ
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ด ารงชีวิตให้กับบุคคล และชุมชน เพ่ือให้มาตรวัดความอยู่ดีมีสุขครอบคลุมเกือบทุกส่วนของชีวิต 
นักวิจัยและองค์กรต่างๆ ได้สร้างมาตรวัดรวมที่ครอบคลุมความอยู่ดีมีสุขในหลายด้านมาไว้ด้วยกัน  

2.4.2 การวัดแบบอัตวิสัย (Subjective)  
มีความต่างจากแบบภาวะวิสัย ตรงที่การวัดแบบอัตวิสัยไม่ขึ นกับผู้สังเกต แต่

ขึ นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคล ตัวอย่างของมาตรวัดแบบอัตวิสัย ได้แก่ ความสุขส่วน
บุคคล ความพึงพอใจในชีวิตของตน เป็นต้น 

2.4.3 การวัดความสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-Being)  
นักวิจัยความสุขได้สร้างกรอบแนวคิด และค้นพบแนวทางเพ่ือวัดและอธิบาย

ความสุขของบุคคลโดยใช้การส ารวจการรายงานความสุขด้วยตนเอง ซึ่งได้รับการยอมรับกันในวงกว้าง
ว่า เป็นการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยได้ในฐานะตัวแทนโดยตรงของอรรถประโยชน์ การวัด
ความสุขเชิงอัตวิสัยที่ใช้ในวงการวิชาการมีทั งแบบการใช้ค าถามเชิงเดี่ยว (ค าถามเดียว) และค าถาม
เชิงซ้อน (ค าถามหลายค าถามแล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นค่าเดียว) โดยเป็นการให้ล าดับคะแนนต่อ
ปัจจัยต่างๆที่มีความส าคัญต่อความสุขของเขา ซึ่งแต่ละวิธีการมีข้อดีข้อเสียต่างกัน และการให้ระดับ
ของความสุขของแต่ละวิธีก็ต่างกัน โดยผู้ถูกส ารวจหรือ ผู้ตอบค าถามเกี่ยวกับระดับความสุขเป็นผู้คิด 
และตัดสินเองว่าสิ่งใดบ้างที่มีความส าคัญต่อความสุขของเขา และสิ่งนั นมีผลต่อความสุขโดยรวมของ
เขามากน้อยเพียงใด  

 
2.5 เครื่องมือที่ใช้วัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer)4 
 

Happinometer (แฮปปิโนมิเตอร์) เป็นชุดเครื่องมือวัดความสุขทางสังคมศาสตร์ที่คณะ
นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
เพราะตระหนักชัดว่าหากมีการติดตามประเมินระดับความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร คุณภาพชีวิต และ 
ความสุขคนท างาน เพ่ือให้คนท างานเอง และ ผู้บริหารองค์กร ได้ทราบ และ รู้เท่าทัน “สัญญาณอันตรายส่วน
หนึ่งของชีวิตการท างานและการบริหารนโยบายพัฒนาบุคลากรขององค์กร”  ได้อย่างถูกจุด และถูกใจ ช่วย
ให้คนท างาน และองค์กรสามารถร่วมกันตั งรับจับสัญญาณ ชี ช่องทาง และ ติดตามประเมิน กิจกรรมหรือ

                                           
4  แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, คู่มือความสุข 8 ประการ (กรุงเทพฯ: ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2556), 2 - 7. 
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แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการให้คนท างานมีความสุขในชีวิตการท างาน ชีวิตครอบครัว ชีวิตในสังคม มี
ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือส่งผลให้เป็น “องค์กรแห่งความสุข” ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
2.5.1 พัฒนาการของ Happinometer  

Happinometer เป็นแนวคิดการวัดความสุขระดับบุคคลที่ต่อยอดมาจาก แบบ
ส ารวจความสุขด้วยตนเอง (Self Assessment: SAS) ซึ่งแบบส ารวจนี ได้พัฒนามาจากเครื่องมือวัด
คุณภาพชีวิตคนท างาน ที่สร้างขึ นโดย “โครงการวิจัยคุณภาพชีวิตคนท างานในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ” เมื่อปี พ.ศ.2551 ด าเนินการโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล จากการสนับสนุนของ สสส. โดย Happinometer ประกอบด้วย ตัวชี วัดคุณภาพ
คนท างานที่พัฒนาขึ นมาจากวิถีชีวิตของคนท างานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ 
รวมไปถึงคนท างานในภาครัฐ ดังนั น ตัวชี วัดทั งหมด จึงเป็นตัวชี วัดคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนท างานในสถานประกอบการทั งภาครัฐและเอกชนมากที่สุด 

2.5.2 ข้อตกลงเบื้องต้นของ Happinometer 
Happinometer เป็นเครื่องมือวัดระดับความสุขของคนท างานที่สนับสุนแนวคิด

องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy 8) ที่ได้ก าหนดตัวชี วัดความสุข 8 ประการไว้ ได้แก่ สุขภาพ
ดี (Happy body), น  าใจดี (Happy heart), ผ่อนคลายดี (Happy relax), ใฝ่รู้ดี (Happy brain), จิต
วิญญาณดี (Happy soul), สุขภาพเงินดี (Happy money), ครอบครัวดี (Happy family), สังคมดี 
(Happy society) 

Happinometer ได้จัดตัวชี วัดความสุขของคนท างานไว้ทั งหมด 56 ตัวชี วัด ตาม
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับความสุข 8 ประการ เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร หรือหน่วยงานที่ด าเนินการ
ตามแนวคิดของความสุข 8 ประการ เป็นเครื่องมือที่สามารถวัด ติดตาม และประเมินผล ความสุขใน
องค์กรตามองค์ประกอบของความสุข 8 ประการได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ในการใช้ 
Happinometer มีข้อตกลงเบื องต้นของการใช้เครื่องมือ Happinometer ดังต่อไปนี  

- ความสุขของบุคคลเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพียงแต่จะมากหรือ
น้อย ช้าหรือเร็ว Happinometer สามารถวัดได้เป็นความสุขระยะสั น เป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี 
หรือรายปี 

- เป็นเครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล โดยมุ่งเน้นไปท่ีคนท างานแต่ละคน 
แต่สามารถให้ภาพรวมสถานการณ์ความสุขของคนท างานระดับองค์กรได้ 

- เป็นเครื่องมือซึ่งใช้ประเมินประสบการณ์ด้านอารมณ์ และระดับความ
ชื่นชอบชีวิตโดยรวมของบุคคล ทั งทางบวกและลบ 
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- เป็นเครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล ซึ่งประเมินจากองค์ประกอบคุณภาพ
ชีวิต และความสุขใน 9 มิติ 56 ตัวชี วัด ซึ่งผู้ตอบต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี  ตอบตามความรู้สึกที่ไกล้
เคียงความรู้สึกของตนเองมากที่สุด  ให้ความหมายของแต่ละตัวชี วัดด้วยความรู้สึกหรือประสบการณ์ของ
ตนเอง มีความซื่อสัตย์ในการตอบทั งข้อมูล เชิงประจักษ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ท่ีปรากฎเป็นค าถาม 

2.5.3 องค์ประกอบของ Happinometer5 
ความสุข 9 มิติของ HAPPINOMETER มีตัวชี วัดทั งหมดรวม 56 ตัวชี วัด ดังนี   
มิติที่ 1 Happy Body (สุขภาพดี) หมายถึง การที่บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

สมส่วน มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี/เหมาะสม มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง มิตินี  มี 
6 ตัวชี วัด คือ ค่า BMI ภาวะอ้วนลงพุง ออกก าลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และความพึง
พอใจต่อสุขภาพกาย 

มิติที่ 2 Happy Relax (ผ่อนคลายดี) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลา
ในแต่ละวันเพ่ือการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และท า
ชีวิตให้ง่าย สบายๆ มิตินี  มี 5 ตัวชี วัด คือ ความพอเพียงในการพักผ่อน กิจกรรมหย่อนใจ ความเครียด 
ชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวัง และการจัดการกับปัญหาในชีวิต  

มิติที่ 3 Happy Heart (น  าใจดี) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วม
ในการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม และมีเมตตากับคน รอบข้าง มิตินี  มี 9 ตัวชี วัด คือ ความรู้สึกเอื อ
อาทร การให้ความ ช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง การท างานเป็นทีม ความสัมพันธ์เหมือนพ่ีเหมือนน้อง 
การสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กร การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการท างาน การท าประโยชน์เพ่ือ 
ส่วนรวม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

มิติที่ 4 Happy Soul (จิตวิญญาณดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความ ตระหนักถึง
คุณธรรม และศีลธรรม รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักให้ และมีความกตัญญูรู้คุณ มิตินี  มี 5 ตัวชี วัด คือ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทาน และการปฏิบัติกิจตามศาสนา การให้อภัย การยอมรับและ
การขอโทษ รวมถึง การตอบแทนผู้มีพระคุณ  

มิติที่ 5 Happy Family (ครอบครัวดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน  
เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง มิตินี  มี 3 ตัวชี วัด คือ เวลาอยู่กับครอบครัว 
การท ากิจกรรมกับครอบครัว และมีความสุขกับครอบครัว  

มิติที่ 6 Happy Society (สังคมดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือนบ้าน ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ท าให้สังคมเสื่อมถอย มิตินี  มี 6 

                                           
5  ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER 

(นครปฐม, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555), 25-33. 
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ตัวชี วัด คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน สังคมสงบสุข และ การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข  

มิติที่ 7 Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตื่นตัว กระตือรือล้น
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันและตั งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะ
แสดงความทันสมัยอยู่เสมอ มิตินี มี 3 ตัวชี วัด คือ การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาตนเอง และ
โอกาสในการพัฒนาตนเอง 

มิติที่ 8 Happy Money (สุขภาพเงินดี) หมายถึง การที่บุคคลมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการ ระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือนมิตินี มี 4 
ตัวชี วัด คือ การผ่อนช าระหนี สินต่างๆ การช าระหนี  เงินออม และความเพียงพอของค่าตอบแทนที่ได้รับ  

มิติที่ 9 Happy Worklife (การงานดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในที่
ท างาน มีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้ และมี
ความพึงพอใจกับความก้าวหน้าของตนเองในองค์กรนี  มี 15 ตัวชี วัด คือ ความสุขต่อสภาพแวดล้อม
ในองค์กร การได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ความพึงพอใจต่อสวัสดิการ การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแรงงาน ความเหมาะสมของการเลื่อนขั น เลื่อนต าแหน่ง ความม่ันคงในอาชีพ ความเสี่ยง
จากการท างาน การลาออกจากงาน การเปลี่ยนสถานที่ท างาน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง และการท างานอย่างมีความสุข 

 
2.6 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติ ง าน ( Job Satisfaction) มีความส าคัญต่ อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าความรู้ ความสามารถ หรือความ
ช านาญ ตลอดจนความคิดริเริ่มที่มีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีนักวิชาการจากต่างประเทศให้
ความหมาย และความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้หลายท่าน อาทิเช่น  

Vroom6 ให้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในงานที่ตนรับผิดชอบ ความพึงพอใจหรือทัศนคตินั นเป็นค าที่ใช้แทนกันได้ และทัศนคติในทางลบ 
จะบ่งชี ให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจในงานนั น  ๆได้อีกส่วนหนึ่ง 

                                           
6  Vroom, H Victor, Work and Motivation (NewYork: Wiley and Sons Inc, 1964), 99.  
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Drever7   ให้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ นเมื่อ
ได้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั นสุดท้ายที่เกิดขึ น โดยแรงกระตุ้นจากความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

Applewhite  ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสุข ความสบาย
ใจที่ได้จากสถานที่ท างาน หรือความสุขจากการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงทัศนคติที่ดีต่องาน และความพึง
พอใจต่อรายได้ที่ได้รับจากองค์กร 

ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการของประเทศไทยให้ความหมาย และความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้หลายท่าน อาทิเช่น 

กิติมา ปรีดีดิลก8 กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกที่ชอบ หรือ
พอใจที่มีต่อองค์ประกอบ และสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ ของการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานนั นได้รับการตอบสนองความ
ต้องการของเขาได้ 

ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์9 กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลที่มีผลต่อการท างานในทางบวก ซึ่งเป็นความสุขของบุคคลในการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทน
คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมุ่งมั่นที่จะท างาน       

ด ารงศักดิ์ ไชยแสน10 กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง เป็น
ความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติ และสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนที่มีต่องาน รวมถึง
ปัจจัยและองค์ประกอบที่มีต่องานนั นๆ จนสามารถตอบสนองความต้องการขั นพื นฐานทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสามารลดความเครียดของผู้ปฏิบัติงานให้ต่ าลงได้ 

จากความหมายของความพึงพอใจในการท างานที่กล่าวข้างต้น ทั งจากนักวิชาการ
ต่างประเทศ และประเทศไทยนั นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะหมายถึง ระดับ
ความรู้สึกชอบ ความรัก ความยินดียอมรับ และการกระท าด้วยความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผลจากความพึงพอใจจะท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มุ่งม่ัน มี

                                           
7  Drever, A Dictionary of Phychology (Maryland: Penquin Book Co, 1972),86 
8  กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีการบริหารองค์การ (กรุงเทพฯ: ชนะการพิมพ์, 2529), 321. 
9   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั งที่ 7 (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี 

จ ากัด, 2539), 143. 
10   ด ารงศักดิ์ ไชยแสน, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย,” (ปริญญานิพนธ์, กศม., มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม,  2542), 16-17. 
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ความคิดสร้างสรรค์ และก าลังใจในการปฎิบัติงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรต่อไป  

2.6.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั น จ าเป็นต้องมีแรงจูงใจ (Motivation) 

และ สิ่งจูงใจ (Incentives) โดยในส่วนของทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้มี
นักวิชาการหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี 11 

ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ Herzberg โดยสรุปได้ว่า ความ
พึงพอใจในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานนั นต่างกัน การที่บุคคลจะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั นจะมีแรงจูงใจในการท างานเสมอไป แต่ความพึงพอใจในการ
ท างานจะท าให้บุคคลนั นท างานโดยไม่คิดจะลาออก หรือหยุดงาน แต่ในขณะเดียวกัน แรงจูงใจในการ
ท างานจะท าให้บุคคลท างานด้วยความมีประสิทธิภาพ โดยปัจจัย 2 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับความ
พอใจ และความไม่พอใจในการท างานและการปฎิบัติงานคือ 

 
2.6.2.1 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน (Motivation Factor)  

เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน และความส าเร็จของงานโดยตรง เพ่ือจูงใจ
ให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งถ้ามีอยู่จะเป็นสิ่งจูงใจหรือท าให้เกิดความพอใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างมากเพราะเป็นปัจจัยที่สามารถสนองความต้องการภายในของตัวบุคคลได้ด้วย ได้แก่ 

 - ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล
ท างานได้เสร็จสิ นและประสบความส าเร็จอย่างดี มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆได้ 
พร้อมกับรู้จักที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ น เมื่อผลงานส าเร็จตามเป้าหมายก็จะเกิดความรู้สึก พึง
พอใจและปลาบปลื มกับผลส าเร็จนั น 

- การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ
ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน รวมทั งบุคคลภายนอกที่ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่ง
รูปแบบของการยอมรับนี  สามารถอยู่ในรูปแบบของการชื่นชมยินดี การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออก
อ่ืนใดที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อท างานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลส าเร็จ ดังนั น
การยอมรับนับถือ จะแฝงอยู่กับความส าเร็จของงาน  

                                           
11  สุพาน ีสฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 12-15 
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- ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีของ
บุคคลที่มีต่อลักษณะของงาน เช่น งานประจ า งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ลงมือต้อง
ท า หรือเป็นงานที่สามารถกระท าได้โดยล าพังตั งแต่ต้นจนจบซึ่งมักจะเป็นงานที่ไม่ง่ายหรือยากเกินไป 

- ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ น
จากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านวจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มี
การถูกตรวจสอบหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

- ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนชั น/ต าแหน่ง
ในองค์กรให้สูงขึ น และบุคคลนั นมีโอกาสได้รับการศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

2.6.2.2 ปัจจัยด้านการค้ าจุน (Maintenance Factor) หรือสามารถเรียกว่า
เป็นปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Factor)  

เป็นปัจจัยที่เป็นก าหนดเบื องต้นที่จะท าให้คนไม่พอใจในงานที่ท าถ้าหา
กว่าสิ่งเหล่านี ไม่มีอยู่ในงาน ได้แก่ 

- เงินเดือนและค่าตอบแทน (Salary) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน
ที่ได้รับ หรือความพึงพอใจต่อเงินเดือนที่เพ่ิมขึ น 

- ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ( Interpersonal relation) คือ 
การติดต่อพบปะกันไม่ว่าจะเป็นทางกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

- สถานภาพในการท างาน (Status) หมายถึง ลักษณะหรือสถานะ
เกี่ยวกับองค์ประกอบ ที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีเลขานุการ การได้รถประจ า
ต าแหน่ง และการมีอภิสิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น 

- นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Administration) คือ     การบริหาร
และการจัดการงานขององค์กร เช่น การให้อ านาจแก่บุคคลเพ่ือเปิดช่องทางให้การด าเนินงานส าเร็จ แต่นโยบาย
ขององค์กรนั นจะต้องเป็นที่ชัดเจนเพ่ือให้บุคคลนั นด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

- สภาพการท างาน (Work Condition) คือ สภาพทางภายในองค์กร เช่น 
การมีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ านวยการความสะดวกในการปฏิบัติงาน การมีห้องท างานที่อากาศ
ถ่ายเท รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆอาทิปริมาณงาน เป็นต้น 

- ความมั่นคงในงาน (Job Security) คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
ความมั่นคงของงาน เช่น ระยะเวลาของงาน ความมั่นคงขององค์กร เป็นต้น 

- วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technic) คือ ความรู้ความสามารถ
ของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหารงาน อาจรวมถึงความเต็มใจของ
ผู้บังคับบัญชาในการให้ค าปรึกษา หรือวิธีการมอบหมายความรับผิดชอบต่าง ใๆห้แก่ลูกน้อง 
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จากทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg พบว่าปัจจัยทางด้านการจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวก 
จึงจะท าให้บุคคลนั นเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขึ นมาได้ แต่ถ้าปัจจัยด้านการจูงใจเป็นลบก็
จะไม่มีผลให้บุคคลไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด ส่วนปัจจัยด้านการค  าจุนมีค่าเป็นลบ จะ
ท าให้บุคคลนั นรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจัยนี มีหน้าที่บ ารุงรักษาบุคคลให้มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่ควรรักษาระดับของปัจจัยนี ให้พอดี หากมีปัจจัยด้านนี มากไปก็
จะไม่ได้จูงใจหรือกระตุ้นให้บุคคลมีความพึงพอใจมากขึ นแต่อย่างใด 
 
2.7 ทฤษฎีแรงจูงใจที่น าไปสู่ความต้องการ   
 

McClelland  ได้เสนอทฤษฎีแรงจูงใจโดยมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่ง
เขาเชื่อว่าความต้องการทั งหลายสามารถได้มาจากวัฒนธรรม ความต้องการของบุคคลจะเป็นตัวจูงใจ
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมของตนเองออกมา เพ่ือที่จะได้มีความพึงพอใจในสิ่งนั น จึงมีการแบ่งความ
ต้องการออกเป็น 3 ประการ คือ  

1) ความต้องการให้ตนเองประสบความส าเร็จ (Needs for Achievement) ใน
งานต่างๆ บุคคลแต่ละบุคคลมีปัญหาที่ต้องแก้ไข และอยากให้ตนเองไปถึงจุดมุ่งหมายที่ ตนเองตั งใจ 
ดังนั นบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงการกระท าของตนหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความต้องการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให้ดีที่สุด ต้องการมีความภูมิใจในตนเอง แข่งขันกับตนเองพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ น ต้องการ
ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท างานที่ยากหรือท้าทายความสามารถ  

2) ความต้องการที่จะผูกพันหรืออยู่ร่วมกัน (Needs for affiliation) ในการ        
ปฏิสังสรรค์ทางสังคม บุคคลจ าเป็นต้องพบปะกัน สร้างสัมพันธ์ทางสังคมขึ น เพ่ืองานที่ท าอยู่ร่วมกัน
จะได้รับความส าเร็จ  

3) ความต้องการที่อยากจะมีอ านาจ (Needs for power) บุคคลที่มีอ านาจ
สามารถที่จะใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการต่อรอง ให้ข้อพิพาทของตนได้รับชัยชนะได้ หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็นความต้องการที่จะใช้อ านาจควบคุม หรือท าให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตามที่ตนต้องการ ทฤษฎี
ของ McClelland ถูกโจมตีว่าไม่สามารถยืนยันในตัวทฤษฎีได้ จึงได้ทดสอบทฤษฎีโดยสร้างโครงการ
ทดสอบ แบบทดสอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้โต้แย้งว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ นตั งแต่วัยเด็ก และยากที่
จะเปลี่ยนได้ในวัยผู้ใหญ่ แบ่งความต้องการออกเป็น 3 ประการ คือ  

- ความต้องการให้ตนเองประสบความส าเร็จ (Needs for Achievement) 
ในงานต่างๆ บุคคลแต่ละบุคคลมีปัญหาที่ต้องแก้ไข และอยากให้ตนเองไปถึงจุดมุ่งหมายที่ตนเองตั งใจ 
ดังนั นบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงการกระท าของตนหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดี
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ที่สุด ต้องการมีความภูมิใจในตนเอง แข่งขันกับตนเอง พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ น ต้องการ
ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท างานที่ยาก หรือท้าทายความสามารถ  

- ความต้องการที่จะผูกพันหรืออยู่ร่วมกัน (Needs for affiliation) ในการ          
ปฏิสังสรรค์ทางสังคม บุคคลจ าเป็นต้องพบปะกัน สร้างสัมพันธ์ทางสังคมขึ นเพ่ืองานที่ท าอยู่ร่วมกันจะ
ได้รับความส าเร็จ  

- ความต้องการที่อยากจะมีอ านาจ (Needs for power) บุคคลที่มีอ านาจ
สามารถที่จะใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการต่อรอง ให้ข้อพิพาทของตนได้รับชัยชนะได้ หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็นความต้องการที่จะใช้อ านาจควบคุมหรือท าให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตามที่ตนต้องการ ทฤษฎี
ของ McClelland ถูกโจมตีว่าไม่สามารถยืนยันในตัวทฤษฎีได้จึงได้ทดสอบทฤษฎีโดยสร้างโครงการ
ทดสอบ แบบทดสอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้โต้แย้งว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ นตั งแต่วัยเด็ก และยากที่
จะเปลี่ยนได้ในวัยผู้ใหญ่ 

 
2.8 แนวคิด และทฤษฏีด้านความผูกพันต่อองค์กร 
 

2.8.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 
เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์กร ถ้าคนยิ่งมีความ

ผูกพันกับองค์กรมากเท่าไร เขาก็จะมุ่งมั่น และทุ่มเทที่จะใช้ศักยภาพ และความพยายามอย่างเต็มที่
เพ่ือองค์กรของตน ความผูกพันขององค์กรเป็นสิ่งชี วัดที่ดีของความมีประสิทธิผลขององค์กร มีผู้ศึกษา
เรื่องความผูกพันต่อหลายท่าน ทั งนักวิชาการของไทย และตะวันตก ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ดังนี  

ภรณี กีรติบุตร12 ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ 1) ความผูกพันแบบเป็นทางการ (Formal Attachment) ต่อองค์กร ซึ่งแสดงออกโดยการไป
ท างานตรงต่อเวลา  2)ความผูกพันทางจิตใจหรือสนใจอย่างจริงจังต่อเป้าหมาย ค่านิยม และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเต็มใจที่จะทุ่มเทพลังในการท างานเพ่ือ
องค์กรจะได้บรรลุถึงเป้าหมายได้ 

Steer and Porter13 ได้ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์กร เป็นขอบเขต
ที่พนักงานขององค์กรรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และปรารถนาที่จะยังคงเป็นสมาชิกอยู่ใน

                                           
12  ภรณี กีรติบุตร, การประเมินประสิทธิผลขององค์กร (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2539), 57. 
13 Steers, R.M. and L.W. Porter, Motivation and Work Behavior, 3rd ed. (New York: 

McGraw – Hill, 1992), 426. 
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องค์กร และแสดงถึงทัศนะคติทางบวกอย่างแรงกล้าต่อองค์กร พร้อมทั งมีพฤติกรรมการตั งใจท างาน
หนักเพ่ือองค์กร 

Steer14 ได้ ให้ ความหมายว่ า  ความผู กพันบอกถึ งบางสิ่ งบางอย่ างที่
นอกเหนือไปจากความซื่อสัตย์ต่อองค์กร แต่ยังรวมไปถึงการสร้างสัมพันธภาพกับองค์กรโดยที่บุคคลเต็ม
ใจจะให้บางสิ่งของตนเองเพ่ือที่จะช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จและรุ่งเรือง 

Greenberg ได้ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ระดับการมีส่วน
รว่มของบุคคลแต่ละคนต่อองคก์รนั น และยังรวมไปถึงความสนใจในการที่จะยังคงอยูในองค์กรต่อไป 

McKenna  ได้ให้ความหมายว่าความผูกพันเป็นความมั่นคงทางความสัมพันธ์ของ
บุคคล ในการเห็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง หรือมีส่วนร่วมในองค์กร ความมีส่วนร่วมนี จะสะท้อนให้เห็นจากความ
เต็มใจของบุคคลนั นที่จะอาสาท างานที่นอกเหนือไปจากงานประจ าที่เขาต้องท า 

จากความหมายข้างต้นผูวิจัยสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความม่ันคงทาง
สัมพันธภาพของบุคคลกับองค์กร เป็นการยึดติดทางอารมณ์ของบุคคลต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร 
การมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร เป็นส่วนหนึ่งหรือบอกถึงระดับการมีส่วนร่วมในองค์กร มี
ทัศนคติทางบวกต่อองค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อนายจ้างและมีพฤติกรรมการตั งใจและเต็มใจที่จะท างานเพ่ือ
องคก์ร ทั งงานในหน้าที่ของตนและงานที่นอกเหนือไปจากหน้าที่ตนเพ่ือที่จะช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ
และบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรได้ 

2.8.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับความส าคัญและปัจจัยท่ีเกี่ยวของกับความผูกพันต่อองค์กร 
Steers  ไดเ้สนอแบบจ าลองเพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี  
 2.8.2.1 ปัจจัยก าหนดความผูกพันต่อองค์กร (Antecedents of commitment) 

- ลักษณะส่วนบุคคล (Personal characteristic) 
- ลักษณะงาน (Job characteristic) 
- ประสบการณใ์นการท างาน (Work experiences) 

2.8.2.2  ลักษณะของความผูกพันตอองค์กร (Commitment) 
- ความเชื่ออยางแรงกล้าและการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมองค์กร  
- เจตนาที่จะใช้ความพยายามอย่างมากเพ่ือองคก์ร 
- ความต้องการอย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นสมาชิกในองค์กร 

2.8.2.3 ผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์กร (Outcomes of commitment) 
 - ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

                                           
14  Steer, R. M., Introduction to organization behavior (New York: Harper Collin 

Publishers Inc, 1991), 76.  
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 - ความเอาใจใส่งาน 
 - การเพ่ิมความพยายามในการปฏิบัติงาน 
 - ความปรารถนาจะอยู่กับองค์กร  

Allen และ Meyer  ได้เสนอรูปแบบของความผูกพันต่อองค์กรเป็นรูปแบบของความ
ผูกพันด้านความรู้สึก (Affective commitment) ซึ่งหมายถึงความรู้สึกผูกพันของพนักงานกับองค์กร มีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและต้องการมีส่วนร่วมกับองค์กร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านความรู้สึกได้แก ่

 1) ลักษณะส่วนบุคคล (Personal characteristics) 
 2) ลักษณะงาน (Job characteristics) 
 3) ประสบการณใ์นการท างาน (Work experience) 

ปัจจัยเหล่านี มีความสอดคลองกับการค้นพบของ Steers ที่พบว่าปัจจัยดังกล่าวจะท าให้
เกิดสถานการณ์ให้รางวัลภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพันด้านความรู้สึก นอกจากนี  Allen และ Meyer ได้
กล่าวว่า อายุและระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กรน่าจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันด้านความรู้สึก 
เขาสันนิษฐานว่าพนักงานที่มีความผูกพันด้านความรู้สึกระดับต่ าจะเลือกที่จะออกจากองค์กร ขณะเดียวกัน
พนักงานที่มีความผูกพันด้านความรู้สึกระดับสูงเลือกที่จะอยู่กับองค์กรในช่วงระยะเวลายาวกว่าเพราะพวก
เขาเชื่อถือในองคก์รมากกว่า 

2.8.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
Mowday, Porter, & Steer15  ได้ชี ให้เห็นว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อ      

องค์กรด้านจิตใจ ประกอบดว้ย 4 ปัจจัยคือ  
2.8.3.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic)  

ได้แก่อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา และความ
ต้องการความกา้วหน้า  

1) อายุ บุคคลที่มีอายุมากจะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรมากกว่าบุคคล
ที่อายุน้อย เพราะอายุเป็นสิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุมากขึ นจะมีความคิดมีความ 
รอบคอบในการตัดสินใจมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย และยิ่งมีอายุมากขึ นก็จะพบว่าสมาชิก องค์กรจะ
มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรสูง นอกจากนี ยังพบว่าบุคคลที่มีอายุมากจะอยู่ในองค์กรด้วยเหตุหลาย
ประการ เช่น ความหวังที่จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ เช่น เงินบ าเหน็จ บ านาญ ถ้าท างานจน
เกษียณอายุราชการ เป็นต้น 

                                           
15  Mowday, Porter, & Steer, Employee-organization linkages (New York: 

Academic Press, 1982), 82. 
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2) เพศ ผู้หญิงมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผู้ชายเนื่องจาก 
ผู้หญิงมีความตั งใจที่จะเปลี่ยนงานน้อยกว่าผู้ชายทั งนี เพราะเพศหญิงมักท างานในระดับที่ต่ ากวาผู้ชาย  

3) สถานภาพสมรส บุคคลที่มีภาระครอบครัวแล้วจะมีความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์กรมากกว่าคนโสด ทั งนี เพราะภาระที่ต้องรับผิดชอบท าให้ต้องการความมั่นคงในการท างาน
มากกว่าอีกทั งมองงานของเขาในทางบวก สามารถปรับตัวเขากับงานได้ดีกว่าจึงไม่ค่อยเปลี่ยนงาน ยิ่ง
เมื่อตอ้งมีภาระรับเลี ยงดูบุตรเพิ่มอีกก็ยิ่งพบว่ามีความยึดมั่นผูกพันสูงขึ น  

4) การศึกษา บุคลากรที่มีการศึกษาสูงจะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรต่ า 
ทั งนี เพราะบุคคลที่มีการศึกษาสูงจะมีความคาดหวังต่อสิ่งที่จะได้รับสูง เนื่องจากมีข้อมูลต่างๆ 
ประกอบการตัดสินใจมากกว่า และเชื่อมั่นในตนเองว่ามีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่ได้ง่าย 

5) ระยะเวลาปฏิบัติงาน บุคลากรทีมีระยะเวลาปฏิบัติงานนานจะมีความยึด
มั่น ผูกพันต่อองค์กรสูง เนื่องจากบุคคลนั นได้อุทิศก าลังกาย ก าลังสติปัญญา สะสมประสบการณ์ ทักษะ
และความช านาญในงานตามระยะเวลาที่นานขึ น ท าให้เพ่ิมความดึงดูดใจให้ปฏิบัติงาน และหวังที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทน หรือการเลื่อนต าแหนงที่พึงพอใจมากขึ น จึงมีความต้องการลาออกจากงานน้อย  

6) ความต้องการความส าเร็จ หรือความต้องการความก้าวหน้า องค์กรที่ท าให้
บุคลากรเห็นว่าเขาสามารถท างานไปสู่จุดมุ่งหมายได้นั น จะท าให้บุคลากรรู้สึกมีความยึดมั่นผูกพันต่อ
องคก์ร เพราะการท างานที่ประสบความส าเร็จนั นแสดงถึงการมีโอกาสกา้วหน้าในการท างาน  

2.8.3.2 ลักษณะงาน (Job Characteristics)  
พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันมากท่ีสุดคือ ประสบการณ์การท างาน

ที่ท าให้พนักงานรูส้ึกว่าความตอ้งการทางสภาวะจิตใจของเขาได้รับการตอบสนอง เช่น การไดร้ับความ
สะดวกสบายภายในองค์กร  

1) ความหลากหลายของงาน หมายถึง ลักษณะงานที่จะต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถหลายด้านๆ จึงเป็นงานที่ท้าทาย ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นและสงเสริมภาพพจน์ของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ลักษณะงานที่มีความหลากหลายเป็นสิ่งจูงใจที่ดี ท าให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และต้องการ
ปฏิบัติให้ส าเร็จตามความคาดหวัง และพบว่าความหลากหลายในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร  

2) ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้ 
ผู้ปฏิบัติงานมีอิสรเสรีภาพ สามารถใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจด้วยตนเองในการก าหนดเวลาท างาน และวิธี
ปฏิบัติที่จะท าให้งานนั นแล้วเสร็จ โดยไมม่ีการควบคุมจากภายนอกทีจ่ะท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ และรู้สึกว่าต้องการที่จะทุ่มเทก าลังความสามารถเพ่ือ ท าประโยชน์ให้แก่องค์กร และมี
โอกาสไดใ้ช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ ออกมา เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เจริญกา้วหน้า  
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3) งานที่มีลักษณะท้าทาย หมายถึง งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้
สติปัญญา และใช้ความคิดสรางสรรคห์รือเทคโนโลยี ความทา้ทายของงานจะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
การท างาน และแสดงความสนใจท างานเพ่ือพิสูจน์ความสามารถของตนเอง เพราะจะเกิดความพอใจเมื่อเห็น
งานประสบผลส าเร็จ  

4) งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน หมายถึงลักษณะงานที่บุคลากรมี
โอกาสจะติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การได้เข้าสังคม ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอ่ืน 
ก่อให้เกิดความคิดหลากหลายในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เมื่อมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนก็จะกระตุ้นให้
เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร เป็นเจ้าขององคก์ร และจะรู้สึกผูกพันกับองคก์ร  

2.8.3.3 ลักษณะขององค์กร 
ประกอบไปด้วย การกระจายอ านาจในองค์กร การมีส่วนร่วม/เป็น

เจ้าขององคก์ร และขนาดขององค์กร  
1) การกระจายอ านาจในองค์กร หมายถึง การมอบอ านาจจากผู้บริหาร

ลงมาสู่ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารให้ความส าคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการ
บริหาร มอบอ านาจหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั งในด้านนโยบาย และ
การปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหาร
องคก์ร พบว่า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์ร  

2) ความเป็นเจ้าของกิจการ มีความสัมพันธ์ตอความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์กร  ด้วยเหตุที่สมาชิกในองค์กรได้ลงทุนปฏิบัติงานหรือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร ท าให้เกิด
ความรู้สึกผูกพัน และตั งใจที่จะท างานอย่างเต็มที่เพ่ือให้ได้ผลก าไรอันเกิดจากการลงทุนครั งนี เพราะ
ผลก าไร ขององคก์รก็คือผลประโยชนของสมาชิกทุกคน ดังนั นบุคลากรที่มีส่วนเป็นเจ้าของกิจการจะมี
ความยึดมั่นผูกพันต่อองคก์รมากกวาคนธรรมดา  

3) ขนาดขององค์กร พบวา ขนาดขององค์กรมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร องค์กรที่มีขนาดใหญจะมีผลให้บุคลากรเกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง โดยให้
เหตุผลว่าในองค์กรขนาดใหญ่บุคลากรจะมีโอกาสก้าวหน้าในงาน และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูง 
ทั งยังท าใหโ้อกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนสูงด้วย จึงท าใหเกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองคก์รสูง 

2.8.3.4 ประสบการณจากการท างาน  
จะมีผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจาก

องคก์ร มีความรู้สึกว่าองค์กรเปน็ที่พ่ึงพาได้และมีความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร  
1) ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร เป็นการสร้างความรู้สึก 

ใหกับผู้ปฏิบัติงานหรือสมาชิกในองค์กรว่าการที่เขาได้ลงทุนปฏิบัติงานกับองค์กรแล้วนั นเขาควรจะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเพียงพอและยุติธรรม เช่น ค่าตอบแทน ระบบการพิจารณาความดี ความชอบ โอกาส
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ความกา้วหน้า การได้รับการพัฒนา และประสบความส าเร็จในการท างาน ผลตอบแทนที่ได้รับจะเป็นแรงจูงใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีพลังในการท างาน และเป็นปัจจัยที่สร้างความรู้สึกผูกพันตอ่องคก์ร  

2) ความรู้สึกวาองค์กรเป็นที่พ่ึงพาได้ เป็นความรู้สึกเชื่อถือไว้วางใจที่
บุคคลมีต่อองค์กรวาองค์กรจะไม่ทอดทิ ง และให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาประสบกับปัญหาความ
น่าเชื่อถือขององค์กรเป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรมีความมั่นใจว่าเขาจะปฏิบัติงานได้อย่างมีเสถียรภาพ 
บุคคลที่มีความไว้วางใจองคก์รสูงรู้สึกว่าองคก์รเป็นที่พ่ึงพาได้ก็จะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรสูง 

3) ความรูสึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร คือ ความรู้สึกว่าตนเองไดรับ
การยอมรับจากองค์กร รู้สึกว่าการปฏิบัติงานของตนที่มีคุณค่านั นเป็นเสมือนรางวัลจากองค์กร
ที่ใหกับ ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการทุมเทแรงกายและก าลังใจเพ่ือปฎิบัติงานใหกับองค์กร ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
รู้สึกวาการปฏิบัติงานของเขามีคุณค่า และองคก์รตอบสนองความต้องการของเขาด้านความมีคุณค่าในตนเอง  

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวสามารถสรุปความหมายของความผูกพันต่อ
องค์กรได้ว่า เป็นความรู้สึกอันดีของบุคลากรที่มีต่อองค์กร เป็นความรู้สึกที่ยึดมั่นต่อองค์กรอย่างแนบ
แน่น ซึ่งจะแสดงออกมาในลักษณะการยอมรับหรือมีทัศนคติที่ดีต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
ค่านิยมขององค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเทพลังกายพลังใจอย่างเต็มความสามารถในการท างาน รวมถึงมี
ความรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ขณะเดียวกันความผูกพันต่อองค์กร ก็มีผลกระทบต่อความ
ปรารถนาที่จะอยู่ในองค์กรของบุคลากรเช่นกัน  

 
2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

อารีรัตน์ วิจิตรพัชรผล16  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขสมบูรณ์ ความผูกพันต่อองค์กร และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นข้าราชการที่ดีของข้าราชการกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ านวน 
300 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความสุขสมบูรณ์
ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเป็นข้าราชการที่ดี ส่วนความผูกพันต่อ
องค์กรด้านอารมณ์ ความรู้สึก และด้านบรรทัดฐานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรม
การเป็นข้าราชการที่ดี รวมไปถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ และระยะเวลาในการท างานก็มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นข้าราชการที่ดี ดังนั นจึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรร่วมท านายพฤติกรรมการเป็น

                                           
16 อารีรัตน์ วิจิตรพัชรผล, “ความสุขสมบูรณ์ ความผูกพันต่อองค์กร และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นข้าราการที่ดีของข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,” (สาร
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548), 43-50. 
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ข้าราชการที่ดีได้แก่ ความสุขสมบูรณ์ด้านอารมณ์/ความรู้สึก ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน ความสุข
สมบูรณ์ด้านสังคม ความสุขสมบูรณ์ด้านสติปัญญา ส่วนตัวแปรที่มีนัยส าคัญมากที่สุดคือ ความสุขสมบูรณ์
ด้านร่างกาย 

จันทกฤต กฤตธรรม17  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงาน บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จ ากัด โดยมีกลุ่มทีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานของบริษัทจ านวน 142 คน 
ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสุขในการท างาน
ของพนักงานบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จ ากัด อยู่ในระดับมีความสุขมาก โดยพนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน ในปัจจัยด้านค่านิยมร่วมขององค์กรในระดับที่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ปัจจัยด้านความรักในงาน 
ปัจจัยด้านภาวะความเป็นผู้น าของหัวหน้า/ผู้บริหาร และปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ที่อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยตามล าดับ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติกับระดับความสุข
ในการท างานของพนักงาน ได้แก่ ด้านอายุงาน โดยมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของ
พนักงานในภาพรวมที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืน ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน เงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติต่อระดับความสุขในการท างาน  ส าหรับความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความสุขใน
การท างานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ในที่ท างาน ด้านความรักในงาน และด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งสามารถ
พยากรณ์ความสุขในการท างานของพนักงานได้ร้อยละ 68.30 

ลักษมี สุดดี18  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน การ
สนับสนุนทางสังคม ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การกับความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ
โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง  โดยมีกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา คือ พยาบาลประจ าการที่โรงพยาบาล
ทั่วไป เขตภาคกลาง จ านวน 378 คน  ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ความสุขในการท างานของ พยาบาล
ประจ าการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง อยู่ในระดับสูง  และแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 (r = 0.507)  รวมถึงการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างาน

                                           
17 จันทกฤต กฤตธรรม, “ความสุขในการท างานของพนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ 

จ ากัด,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543), 89-93. 
18 ลักษมี สุดดี, “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน การสนับสนุนทางสังคม ความยึด

มั่นผูกพันต่อองค์การกับความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง,” 
(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, 2550), 78-80. 
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ของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (r = 0.388) ส าหรับ
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ 
โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (r = 0.647) ตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์
ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การ การสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจในการท างาน โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสขุ
ในการท างานของพยาบาลประจ าการ 48.2 (R2 = 0.482) สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน มีดังนี  ความสุขใน
การท างาน = 0.563 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ + 0.119 การสนับสนุนทางสังคม + 0.110 แรงจูงใจใน
การท างาน 

สุทธิลักษณ์ แจ่มใส19  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ที่สังกัดส านักงานบริหารธุรกิจสาขา เขต29 โดยมี
กลุ่มที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานของธนาคารจ านวน 140 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง หากพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน 8 ด้าน ซึ่งอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน สัมพันธภาพในการท างาน การปกครองบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ การยอมรับนับถือ 
ลักษณะงานที่ท า สภาพการท างาน ความก้าวหน้าในอาชีพ ส าหรับอีก 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านสวัสดิการ และนโยบายและการบริหารงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน พบว่ามีเพียงการศึกษาต่อเท่านั นที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานของพนักงาน และปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน  

ศรัทจันทร์ โพธิ์ประชุม20  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความต้องการและความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จ ากัด” โดยมีกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา คือ 
พนักงานปฏิบัติการบริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จ ากัด จ านวน 318 คน ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานปฏิบัติการบริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีระดับความต้องการในการท างานโดย
เปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้

                                           
19 สุทธิลักษณ์ แจ่มใส, “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน),” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎ
นครปฐม, 2549), 101-105. 

20 ศรัทจันทร์ โพธิ์ประชุม, “ความต้องการและความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ปฏิบัติการบริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จ ากัด,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2550), 82-85. 
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ต่อเดือน และต าแหน่งงานต่างกัน ความต้องการในการท างานในภาพรวมของพนักงานไม่แตกต่างกัน 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการในการท างานด้านร่างกายแตกต่างกัน โดยพนักงาน
ที่มีสถานภาพโสดมีความต้องการในการท างานด้านร่างกายสูงกว่ากลุ่มอ่ืน และความต้องการในการ
ท างานด้านความส าเร็จในชีวิตแตกต่างกันโดยพบว่า พนักงานที่มีต าแหน่งหัวหน้าสายการผลิตมีความ
ต้องการด้านความส าเร็จในชีวิตสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ส าหรับมีระดับความพึงพอใจในการท างานภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ในภาพรวมพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กันและพบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างความต้องการกับความพึงพอใจในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียง 1 ด้านคือ ด้านลักษณะงานโดยมีความสัมพันธ์อยู่
ในระดับนอ้ย 

จรัสทิพย์ วรรณรัตน์21 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ
ข้าราชการศาลจังหวัดเชียงราย” โดยมีกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในศาลจังหวัด
เชียงรายจ านวน 50 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในด้านความก้าวหน้าในการท างานจะอยู่ในระดับปานกลาง 
แต่ข้าราชการก็พอใจสูงที่ได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม ในด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เรื่องท่ีมีความพึงพอใจที่สูงสุดในด้านนี  คือ โอกาสได้พบปะสังสรรค์กับ
ผู้บังคับบัญชา ส่วนในด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความพึงพอใจที่สูงสุดคือ ทุกคนใน
หน่วยงานมีไมตรีต่อกัน ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า ความพึงพอใจสูงสุด คือ ส านักงานมี
บริเวณกว้าง สะอาด สะดวก ส าหรับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจ พบว่า ข้าราชการที่มีอายุและระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน  

นันทนา ประกอบกิจ22  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ : ศึกษา
กรณีฝ่ายพัฒนาชุมชน ส านักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร” โดยมีกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นักพัฒนาชุมชน ระดับ3-5 ของส านักงานเขต 38 แห่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวนทั งสิ น 256 ชุด
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า นักพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อ

                                           
21 จรัสทิพย์ วรรณรัตน์, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการศาลจังหวัดเชียงราย,” 

(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2549), 70-73. 
22 นันทนา ประกอบกิจ, “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันธ์องค์การ : ศึกษากรณีฝ่ายพัฒนา

ชุมชน ส านักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), 96-99. 
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องค์การในระดับปานกลาง และเป็นความผูกพันองค์กรในด้านการปกป้องชื่อเสียงขององค์กรมากที่สุด 
รองลงมาเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การของตนเอง การใช้ความพยายามอย่าง
เต็มที่เพ่ือความส าเร็จขององค์การ ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ ตามล าดับ  ส าหรับปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันขององค์กร โดยเรียงตามล าดับความส าคัญได้ดังนี  ลักษณะงานที่ท้าทาย โอกาส
ก้าวหน้าในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โอกาสความก้าวหน้าในงาน ความมีอิสระในงาน 
และลักษณะงานที่ต้องสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ส าหรับปัจจัยประสบการณ์จากการท างาน พบว่า มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ โดยเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี  ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ 
ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพิงได้ ความมีชื่อเสียงขององค์การ ทัศนคติของตนต่องาน และโครงสร้าง
องค์การ 

อุษณะ อ านาจสกุลฤทธิ์23  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการส านัก
เลขานายกรัฐมนตรี จ านวน 175 คนและมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเก็บข้อมูล โดย
ผลวิจัยสรุปได้ว่าข้าราชการส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในด้านงาน
โดยภาพรวมในระดับปานกลาง และมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมุติฐานโดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน เงินเดือน และระดับต าแหน่งที่ต่างกันส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กรต่างกันด้วย ส่วน
เพศท่ีต่างกันไม่ท าให้ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านงานทั ง 5 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันองค์กร ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสความก้าวหน้าในสายงาน ความ
พ่ึงพาได้ขององค์กร การพิจารณาความดีความชอบ และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา/เพ่ือนร่วมงาน 

นภัส จิตต์ธีรภาพ 24 ได้ท าการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการท างาน 
และความผูกพันต่อองค์การ และเพ่ือท านายความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจากความสุขในการ
ท างานตามแนวคิดของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้ท าการศึกษากับ

                                           
23 อุษณะ อ านาจสกุลฤทธิ์, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส านักงาน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 
70 -81. 

24  นภัส จิตต์ธีรภาพ, “ปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะศิลป
ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 112-125. 
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กลุ่มประชากรตัวอย่าง พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่งจ านวน 194 ตัวอย่าง จาก
การศึกษาดังกล่าวพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุงาน ระดับต าแหน่งงาน และระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันของพนักงาน มีความสุขในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของพนักงาน มีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินอกจากนี ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับ
ความผูกพันต่อองค์การ ยังพบว่า ความสุขในการท างาน ด้านน  าใจงาม (Happy Heart) ด้านสังคมดี 
(Happy Society) ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) ด้านหาความรู้ (Happy Brain) ด้านใจสงบ (Happy 
Soul) และ ด้านปลอดหนี  (Happy Money) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร 
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2.10 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึง
พอใจ

การน าองค์กร

เพื่อนร่วมงาน

การปฏิบัติของ
ผู้บังคับบัญชา

การเติบโตใน
อาชีพ ลักษณะของงาน

การบริหารผล
การปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อมใน
การท างาน

การได้รับ
รางวัล และการ

ยอมรับ

ความผูกพันตอ่องค์กร 

ความสุขการมีน  าใจดี

การมีสุขภาพดี

การผ่อนคลายดี

การมีจิต
วิญญาณดี

การมี
ครอบครัวดี การมีสังคม

ดี
การใฝ่รู้ดี

การมีสุขภาพ
เงินดี

การงานดี
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 วิธีวิทยาในการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. ใช้วิธีการ

วิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed methods Research) ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) และ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี  

- การเก็บข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Approach) เป็นการทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษา เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูล
เบื องต้นในการศึกษา 

- วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะการ
วิจัยเชิงส ารวจ โดยมีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยสุ่มให้บุคลากร สสส. เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คนเป็นประชากร
ศึกษา (Study population) ในการศึกษาครั งนี  

 
3.2 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 

กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ บุคลากร สสส. ที่เป็นเจ้าหน้าที่  และ
ลูกจ้าง จ านวน 150 คน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพ่ือประเมินความสุข  ความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. โดยมีเนื อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการสอบถามข้อเท็จจริงจากกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และสถานะภาพบุคคลทั่วไปใน สสส. 

ส่วนที่ 2  การส ารวจความพึงพอใจในการท างาน โดยแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ได้แก่ การ
น าองค์กรของผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาโดยตรง การพัฒนาและการเติบโตใน
อาชีพ ลักษณะของงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน  สภาพแวดล้อมในการท างาน และการได้รับรางวัล/การ
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ยอมรับ โดยค าถามแต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือกในลักษณะประเมินค่าเป็น 5 ระดับคือ  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
= 1, ไม่เห็นด้วย = 2 , เฉยๆ = 3, เห็นด้วย = 4  และเห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 

ส่วนที่ 3 การสอบถามคุณภาพชีวิตและความสุข โดยน าตัวแบบความสุขทั ง 9 มิติของ 
HAPPINOMETER มาใช้ในการสอบถามที่ถูกพัฒนาขึ นภายใต้ ความร่วมมือของส านักสนับสนุน      สุขภาวะ
องค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ส่วนที่ 4 การส ารวจเอกลักษณ์ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. โดยเป็นข้อมูล
จากแบบสอบถาม จ านวน 9 ข้อ โดยค าถามแต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือกในลักษณะประเมินค่าเป็น 5 ระดับ
คือ  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1  , ไม่เห็นด้วย = 2 , เฉยๆ = 3 , เห็นด้วย = 4  และเห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 
 
3.4 การวิเคราะห์และประมวลผล 
 

การวิเคราะห์และประมวลผลตามแนวทางการวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent 
Parallel Design) มีเจตนาเพื่อน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาเป็นข้อสนับสนุนผลการวิจัยให้เกิดความสมบูรณ์ 
ผู้ศึกษา จึงแบ่งการวิเคราะห์และประมวลแยกออกจากกันตามวิธีวิทยาในการวิจัย โดยในส่วนของการ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้ศึกษาจะใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งจะวิเคราะห์ 
และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package 
to the Social Sciences: SPSS) เพ่ือค านวณหาค่าสถิติจากแบบสอบถามในระดับต่างๆ ได้แก่  
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การทดสอบค่าที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และค่า   
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

3.4.1 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
คัดเลือกเฉพาะ แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.2 บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  

3.4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Editing)  
โดยน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) โดยก าหนดระดับลักษณะ

การตอบแบบสอบถามตามแบบมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) ทั งหมด 5 ระดับ ดังนี   
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ระดับความคิดเห็น           ก าหนดเชิงบวกมีค่าเท่ากับ              ก าหนดเชิงลบมีค่าเท่ากับ  
เห็นด้วยอย่างมาก                           5                                            1  
เห็นด้วย           4                2  
ไม่แน่ใจ           3                         3  
ไม่เห็นด้วย           2                4  
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก          1                       5  

3.4.4 การประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Statistic Package for the Social (SPSS) 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 0.05 
ตามรายละเอียดดังนี   

3.4.4.1 สถิติพื้นฐาน  
(1)  ค่าความถ่ี (Frequency) เพ่ือใช้แสดงความถ่ีของข้อมูลด้านต่างๆ  
(2)  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลในด้านต่างๆ  
(3)  ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง  
(4)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้รวมกับค่าเฉลี่ยเพ่ือ

แสดงการกระจายของข้อมูล  
3.4.4.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

(1)  t-test ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกัน  

(2)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้ในการ 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ นไป  

(3) สั ม ป ร ะสิ ท ธ์ ส ห สั ม พั น ธ์  ( Correlation Analysis) ใ ช้ ใ น ก า ร ห า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั ง 10 กลุ่ม และระดับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  

3.4.4.3 การแปลความหมายระดับความคิดเห็น  
การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความ

ผูกพันต่อองค์กร พิจารณา จากการแปลค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของเบสท์25 โดยจัด
ระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังนี  

                                           
25  Best, 1981: 179-187 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การวิจัยธุรกิจ (กรุงเทพ: เพชรจรัส

แสงแห่งโลกธุรกิจ, 2541), 67.  
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ช่วงการวัด   =    
ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด

 จ านวนชั น 
 

 

แทนค่าได้ดังนี    =    
5-1

5
 = 0.80 

   
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง   เห็นด้วยอย่างมาก  
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง   เห็นด้วย  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง   ไม่แน่ใจ  
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง   ไม่เห็นด้วย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง   ไม่เห็นด้วยอย่างมาก  
3.4.4.4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

เพ่ือการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ดังต่อไปนี   

N  แทน จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง  

x ̅ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  
S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
Df  แทน ชั นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  
SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of Squares)  
MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of Squares)  
X 2  แทน การแจกแจงแบบไคสแควร์ (Chi-Square)  
t  แทน ค่าท่ีใช้ในการพิจารณา t-Distribution  
F  แทน ค่าท่ีใช้ในการพิจารณา F- Distribution  
Sig  แทน ค่าผลต่อนัยส าคัญท่ีค านวณได้ส าหรับประชากร  
*  แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

3.5 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 

ด้วยลักษณะของเนื อหาและกลุ่มประชากรที่จะท าการศึกษาในครั งนี  มีรายละเอียดที่มี
ความจ าเพาะเจาะจงเฉพาะด้าน ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ใช้ท าการศึกษาซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด การวิจัยเชิง
ปริมาณในครั งนี  ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้สามารถศึกษา
ข้อมูลต่าง  ๆจากกลุ่มประชากรที่มีความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงจากกลุ่มประชากร  
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 บทที่ 4   
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
ในบทนี จะอธิบายถึงผลการศึกษาเรื่อง ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของ

บุคลากรที่มีต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีจ านวนประชากร  ทั งสิ น 
150 คน โดยผู้วิจัยได้ท าการส่งแบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์กลับคืนมารวม
ทั งสิ นจ านวน 112 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 74.66 ของจ านวนแบบสอบถามทั งหมด โดยผู้วิจัยได้ท า
การแบ่งแนวทางการวิเคราะห์และการน าเสนอผลการวิจัย ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี  

 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ซึ่งประกอบด้วย  

1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน ความใกล้ชิดกับครอบครัว  
ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน การเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ และการเข้าร่วมกิจกรรมของ สสส.   

1.2  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการท างาน 
1.3  การวิเคราะห์ระดับความสุขในการท างานใน 9 มิต ิ 
1.4  การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กร  

 
ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประกอบด้วย 

2.1 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของบุคลากรส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน มีระดับความสุขในการท างานตาม
แนวคิดองค์กรแห่งความสุขท่ีแตกต่างกัน  

2.2 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของบุคลากรส านักงานกองทุนสนับสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ท างานใน
องค์กรปัจจุบัน ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน  

2.3 ระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขของบุคลากรส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์กร 
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4.1 ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา 
 

4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n)   ร้อยละ 

1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

รวม 

 
33 
79 
112 

 
29.46 
70.54 
100 

2. อายุ 
       20 – 29 ปี 
       30 – 39 ปี 
       40 – 49 ปี 
       50 ปีขึ นไป 

รวม 

 
30 
50 
28 
4 

112 

 
26.79 
44.64 

25 
3.57 
100 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

รวม 

 
2 
43 
66 
1 

112 

 
1.79 
38.39 
58.93 
0.89 
100 

4. สถานภาพสมรส 
       โสด 
       จดทะเบียนสมรสและอยู่ร่วมกัน 
       ไม่จดทะเบียนสมรส 
       อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
       หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 

รวม 

 
71 
28 
4 
4 
5 

112 

 
63.40 

25 
3.57 
3.57 
4.46 
100 

 



Ref. code: 25595803010114YKU

38 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n)   ร้อยละ 
5. ตั้งครรภ์หรือไม่ 
       เป็นเพศชาย 
       ไม่ได้ตั งครรภ์ 
       ตั งครรภ์ 

รวม 

 
33 
74 
5 

112 

 
29.46 
66.08 
4.46 
100 

6. ระยะเวลาที่ท างานใน สสส. 
       ไม่ถึงปี 
       1 ปี ถึงน้อยกว่า 2 ปี 
       2 ปี ถึงน้อยกว่า 5 ปี 
       5 ปี ถึงน้อยกว่า 10 ปี 
       10 ปี หรือมากกว่า 

รวม 

 
19 
17 
35 
29 
12 
112 

 
16.96 
15.18 
31.25 
25.89 
10.71 
100 

7. ความใกล้ชิดกับครอบครัว 
       อยู่จังหวัดเดียวกัน 
       อยู่คนละจังหวัดแต่เดินทางไปกลับได้ 
       อยู่คนละจังหวัดและไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ 

รวม 

 
67 
18 
27 
112 

 
59.82 
16.07 
24.11 
100 

8. เคยท ามาแล้วกี่แห่ง 
       ไม่เคยท างานที่ไหนมาก่อน 
       ท ามาแล้ว 1-3 ที่ 
       ท ามาแล้ว 4-6 ที่ 
       ท ามาแล้ว 7-9 ที่ 

รวม 

 
6 
81 
22 
3 

112 

 
5.36 
72.32 
19.64 
2.68 
100 

9. ต าแหน่งงาน 
       ระดับวิชาการ 
       ระดับปฏิบัติการ 
       จ้างตามภารกิจ (Outsource) 

รวม 

 
63 
44 
4 

112 

 
57.14 
39.29 
3.57 
100 
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n)   ร้อยละ 
10. รายได้ต่อเดือน 

 น้อยกว่า 15,000 บาท 
 15,001-25,000 บาท 
 25,001-35,000 บาท 
 35,001-45,000 บาท 
 45,001-55,000 บาท 
 55,001-65,000 บาท 
 75,001-85,000 บาท 
 85,000 บาท หรือมากกว่า 

รวม 

 
1 
36 
34 
20 
9 
9 
1 
2 

112 

 
0.89 
32.14 
30.36 
17.86 
8.04 
8.04 
0.89 
1.79 
100 

11. การเข้าร่วมปฐมนิเทศส าหรับพนักงานใหม่ 
 เคย 
 ไม่เคย 

รวม 

 
89 
23 
112 

 
79.46 
20.54 
100 

12. การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย สสส. 
 ไม่เคยเข้าร่วม 
 เข้าร่วมน้อย 
 เข้าร่วมบ่อยครั ง 
 เข้าร่วมทุกครั ง ถ้าไม่ติดภารกิจ 

รวม 

 
1 
10 
55 
46 
112 

 
0.89 
8.93 
49.11 
41.07 
100 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงการแจกแจงความถึ่ และค่าร้อยละ โดยวิเคราะห์ตามข้อมูล

ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั งนี  รวมทั งสิ น 
112 คน พบว่า 

4.1.1.1 เพศ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.54 ส่วนเพศชาย มีจ านวนทั งสิ น 33 คน คิดเป็นร้อยละ 29.46 

4.1.1.2 อายุ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 
44.64 รองลงมา คือกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี และกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี คิดเป็น
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ร้อยละ 26.79 และ 25 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 50 ปีขึ นไป จ านวน 4 คน เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.57  

4.1.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญา
โท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 58.93 รองลงมา คือ กลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 38.39 และกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.79 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.89 

4.1.1.4 สถานภาพสมรส : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพโสด จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 63.40 รองลงมา คือกลุ่มที่มีสถานะจด
ทะเบียนสมรสและอยู่ร่วมกัน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนกลุ่มที่หย่า/แยกทาง/เลิกกัน มี
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 

4.1.1.5 การตั งครรภ์ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ตั งครรภ์ จ านวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.08 และกลุ่มที่ตั งครรภ์อยู่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 

4.1.1.6 ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ท างานภายใน สสส. อยู่ระหว่าง 2 ปี ถึงน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมา
คือ กลุ่มที่มีอายุงานระหว่าง 5 ปี ถึงน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 29 คน และ น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 19 
คน  คิดเป็นร้อยละ 25.89 และ 16.96 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่อายุงานระหว่าง 1 ปี ถึงน้อยกว่า 2 ปี 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.18 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงานมากที่สุด คือ 10 ปี หรือมากกว่า 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 

4.1.1.7 ครอบครัวมีการปฏิบัติงานใกล้ชิดกันเพียงใด : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดเดียวกับครอบครัว จ านวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 59.82 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานอยู่คนละจังหวัดกับครอบครัว
และไม่สามารถเดินทางไปกลับได้จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.11 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวน
น้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานอยู่คนละจังหวัดกับครอบครัวแต่สามารถเดินทางไปกลับได้ 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ16.07 

4.1.1.8 เคยท างานมาแล้วกี่แห่ง : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยปฏิบัติงานที่อ่ืนก่อน
เข้ามาปฏิบัติงานส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาแล้ว 1-3 ที่ จ านวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.32 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว 4-6 ที่ จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.64 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยปฏิบัติงานที่อ่ืนก่อนเข้ามาปฏิบัติงานส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนน้อย
ที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่เคยท ามาแล้ว 7-9 ที่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย 2.68 
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4.1.1.9 ต าแหน่งปัจจุบัน : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับวิชาการจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวน
น้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในระดับการจ้างตามภารกิจเฉพาะจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 

4.1.1.10 รายได้ต่อเดือน : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 
25,000 บาท และ 25,001 – 35,001 บาท มีจ านวนใกล้เคียงกันที่ จ านวน 36 คน (ร้อยละ 32.14) 
และจ านวน 34 คน (ร้อยละ 30.36) ตามล าดับ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนจ านวน 
35,001 – 45,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 45,001 – 
55,000 บาท และ 55,001 – 65,000 บาท มีจ านวนเท่ากันที่ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.04 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่มีรายได้จ านวน 75,001-85,000 และ น้อยกว่า 15,000 บาท 
ซึ่งมีจ านวนที่เท่ากันที่ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.89   

4.1.1.11 การเข้าร่วมปฐมนิเทศส าหรับพนักงานใหม่ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคย
เข้าร่วมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 79.46 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคย
เข้าร่วมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54 

4.1.1.12 การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ นโดย สสส. : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ นโดย สสส . บ่อยครั ง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.11 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ นโดย สสส. ทุกครั งถ้าไม่ติดภารกิจ จ านวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 ส่วนกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ นโดย สสส. น้อย จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.93 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ นโดย 
สสส. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.89 

4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจในการท างาน 
การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการท างาน ของบุคลากรส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื นฐานเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x)̅ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั งนี ได้ท าการแปลความหมายระดับความคิดเห็นโดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของเบสท์ โดยจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังนี  

ช่วงการวัด   =   
ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด

 จ านวนชั น 
      

 

แทนค่าได้ดังนี    =    
5-1

5
 = 0.80 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง   เห็นด้วยอย่างมาก  
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ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง   เห็นด้วย  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง    ไม่แน่ใจ  
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง    ไม่เห็นด้วย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง   ไม่เห็นด้วยอย่างมาก  

 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรการน าองค์กร 

การน าองค์กร ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 
1. ผู้บริหารของ สสส.สามารถสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจ

ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน 
 

3.93 
 

0.60 
 

เห็นด้วย 
 
2 

2. ผู้บริหารของ สสส.สามารถบริหารงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างด ี

3.99 0.61 เห็นด้วย 1 

3. ผู้บริหารของ สสส.สามารถจัดการกับปญัหาต่างๆ  ในเชิงรุก 3.85 0.70 เห็นด้วย 5 
4. ผู้บริหารของ สสส.เปดิโอกาสให้บคุลากรติดต่อสื่อสารใน

การให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเหน็ได้อย่างสะดวก 
3.79 0.70 เห็นด้วย 6 

5. ผู้บริหารของ สสส.ค านึงถึงความอยู่ดีมสีุขของบุคลากร 3.78 0.70 เห็นด้วย 7 

6. ผู้บริหารของ สสส.ใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นก้าวต่อไปในการ
ให้บริการ 

3.86 0.70 เห็นด้วย 
4 
 

7. ผู้บริหารของ สสส.เป็นต้นแบบของบุคลากร  3.87 0.78 เห็นด้วย 3 

8. โดยรวมฉันมีความเช่ือถือไว้วางใจในผู้บริหารของ สสส. 3.87 0.73 เห็นด้วย 3 
รวม 3.87 0.69 เห็นด้วย 2 

        
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึง

พอใจต่อองค์กร ของบุคลากร สสส. โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยต่อการน าองค์กรของผู้บริหาร 

สสส. (x ̅= 3.8, S.D. = 0.69) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากร สสส. มีความพึงพอใจต่อองค์กรในระดับเห็นด้วย ใน

ทุกๆประเด็นโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ โดยอันดับแรกได้แก่บุคลากร 
สสส. เห็นด้วยกับผู้บริหาร สสส. ในเรื่องความสามารถในการบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่าง
ดี รองลงมาคือความสามารถในการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน 
และอันดับ 3 มี 2 ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ผู้บริหารของ สสส. เป็นต้นแบบของบุคลากร และโดยภาพรวม
บุคลากร สสส. มีความเชื่อถือ ไว้วางใจในผู้บริหารของ สสส. 
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านเพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือนร่วมงาน ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. บุคลากรของ สสส.มีความสามารถในการท างานให้ได้ผล
ตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว ้

3.86 0.48 เห็นด้วย 2 

2. ส่วนงานต่างๆ ใน สสส.จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและ
สนับสนุนซึ่งกันและกันในการท างาน 

3.60 0.81 เห็นด้วย 3 

3. ในภาพรวมสามารถเชื่อถือและไวว้างใจเพื่อนร่วมงานได ้ 3.87 0.66 เห็นด้วย 1 

รวม 3.78 0.65 เห็นด้วย  

  
จากตารางที่ 4.3 พบว่าค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจต่อ

องค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงาน ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจ (x ̅=3.78, S.D.=0.65) 
เมื่อพิจารณาจัดอันดับของความพึงพอใจต่อเพ่ือนร่วมงาน พบว่าพอใจในความเชื่อถือ

และไว้วางใจเพ่ือนร่วมงานเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยการท างานได้ตามเป้าหมาย และการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน เรียงตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านการ
ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. หัวหน้างาน สามารถสื่อสารให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนถึงสิ่งที่คาดหวังในการท างาน 

3.89 0.70 เห็นด้วย 5 

2. หัวหน้างาน ใส่ใจ/ ให้ความส าคัญกับเป้าหมาย
และค่านิยมในการท างาน 3.90 0.73 เห็นด้วย 4 

3. หัวหน้างาน ให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาคน
อย่างสม่ าเสมอ 

3.75 0.66 เห็นด้วย 8 

4. หัวหน้างาน ช่วยแก้ปัญหาในการท างาน 3.77 0.86 เห็นด้วย 7 

5. หัวหน้างาน ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ ในการท างาน 

3.89 0.79 เห็นด้วย 5 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านการปฏิบัติ
ของผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ต่อ) 

การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

6. หัวหน้างาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 

4.03 0.73 เห็นด้วย 1 

7. หัวหน้างาน รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่แตกต่างไปจากของตน 

3.97 0.76 เห็นด้วย 2 

8. หัวหน้างาน ให้ความส าคญัและยกย่องผลงานท่ีออกมาดี 3.88 0.69 เห็นด้วย 6 

9. โดยรวม ฉันมีความเช่ือถือ ไว้วางใจผู้บังคับบัญชาโดยตรง 3.95 0.69 เห็นด้วย 3 
รวม 3.89 0.73 เห็นด้วย 1 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ของผู้บังคับบัญชาโดยตรง (หัวหน้างาน) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พอใจ (x ̅ = 3.89, S.D. = 0.73) 
เมื่อจัดล าดับหัวข้อของความพึงพอใจพบว่า บุคลากร สสส. พอใจในการมีส่วนร่วมเป็น

อันดับหนึ่ง ตามมาด้วย การฟังความคิดเห็น, ความเชื่อถือไว้วางใจ, การให้ความส าคัญกับเป้าหมาย, 
การสื่อสาร, การส่งเสริมสนับสนุน, การให้ความส าคัญและยกย่อง, การแก้ปัญหา, และข้อมูลย้อนกลับ 
เรียงตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านการพัฒนา
และการเติบโตในอาชีพ 

การพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. สามารถมองเห็นเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ สสส. ได้อย่าง
ชัดเจน 

3.26 0.72 เฉยๆ 4 

2. สามารถโยกย้ายสายงานได้ ถ้าเห็นว่างานใหม่เหมาะสมมากกว่า 
3.56 0.78 เห็นด้วย 2 

3. ในภาพรวมมีความพึงพอใจในโอกาสที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

3.63 0.82 เห็นด้วย 1 

4. ในภาพรวมมีความพึงพอใจโอกาสในการเติบโตในอาชีพที่ สสส. 3.53 0.71 เห็นด้วย 3 

รวม 3.49 0.76 เห็นด้วย 5 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อ

องค์กรในด้านการพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ (x ̅= 3.49, S.D. = 0.76) 
เมื่อจัดล าดับโดยจ าแนกตามหัวข้อของการพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ พบว่าอันดับ

หนึ่งคือ เห็นด้วยกับความพึงพอใจในโอกาสที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ รองลงมาคือ
การสามารถโยกย้ายสายงานได้ถ้าเห็นว่างานใหม่เหมาะสม และโอกาสในการเติบโตในอาชีพ 
ตามล าดับ และอันดับสุดท้ายคือ เฉยๆ มองเห็นเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ สสส.ได้อย่างชัดเจน 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านลักษณะของงาน 

ลักษณะของงาน ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. งานทีท่ าในปัจจบุัน มีคุณคา่ 3.92 0.70 มาก 1 

2. งานทีท่ าในปัจจบุัน มีความท้าทาย 3.85 0.78 มาก 2 

3. งานทีท่ าในปัจจบุัน มีความสอดคล้องระหว่างทักษะ
ที่มีกับความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการท างาน 

3.80 0.60 มาก 5 

4. งานทีท่ าในปัจจบุัน มโีอกาสที่จะได้ใช้ทักษะและ
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มทีใ่นการปฏิบัติงาน 

3.77 0.72 มาก 6 

5. งานทีท่ าในปัจจบุัน มีความเป็นอิสระ (สามารถมี
ส่วนร่วมในการคิด พฒันา และออกแบบนวัตกรรม
ในกระบวนการท างาน) 

3.81 0.61 มาก 4 

6. งานทีท่ าในปัจจบุัน มีความชัดเจนในขอบเขตความ
รับผิดชอบของงานทีป่ฏิบัติ 

3.83 0.66 มาก 3 

7. ในภาพรวมมีความพึงพอใจในงานที่ท าในปัจจุบนั 3.77 0.68 มาก 6 

รวม 3.82 0.68 มาก 3 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของลักษณะ

งาน (x ̅=3.82, S.D.=0.68) โดยบุคลากรของ สสส.มีความพึงพอใจในงานที่ท าในปัจจุบันในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 3 อันดับ พบว่า งานที่บุคลากรของ 

สสส. ท าในปัจจุบันมีคุณค่ามาก (x ̅= 3.92, S.D. = 0.70) รองลงมาได้แก่ งานที่ท าในปัจจุบันมีความ

ท้าทาย (x ̅= 3.85, S.D. = 0.78) และงานที่ท าในปัจจุบันมีความชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบ

ของงานที่ปฏิบัติ(x ̅ = 3.83, S.D. = 0.66) 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารผลการปฏิบตัิงาน ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. คิดว่า สสส.มีความเปน็ธรรมของกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

3.57 0.76 มาก 1 

2. คิดว่าผลการประเมินทีท่่านได้รบัเมื่อเทียบกับ
บุคลากรที่ท างานเหมือนๆ กันมคีวามเป็นธรรม 

3.43 0.76 มาก 5 

3. คิดว่า สสส.มีความคงเสน้คงวา/ เท่าเทียมกัน ของ
การน ากระบวนการนี ไปใช้ในการประเมินบุคลากร 

3.46 0.75 มาก 4 

4. คิดว่า สสส.มีความถูกต้อง/ แม่นย าของข้อมูลที่
น ามาใช้ในการประเมินบุคลากร 

3.49 0.73 มาก 2 

5. คิดว่า ผลการประเมินทีท่่านได้รบัเมื่อเทียบกับความ
ทุ่มเทให้กับงานของมีความเหมาะสม 

3.49 0.75 มาก 2 

6. คิดว่า ผลการประเมินทีท่่านได้รบัเมื่อเทียบกับ
ความส าเร็จของงานที่ท า มีความเหมาะสม 

3.47 0.75 มาก 3 

7. ในภาพรวมคิดว่า สสส.มีความยตุิธรรมในเร่ืองการ
บริหารผลการปฏบิัติงาน 

3.47 0.71 มาก 3 

รวม 3.48 0.74 มาก 7 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานในภาพรวม  (x ̅= 3.48, S.D. = 0.74)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 3 อันดับ พบว่า บุคลากรของ สสส. คิด

ว่า สสส.มีความเป็นธรรมของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาก รองลงมาในอันดับ 2 มี 2 
ปัจจัย ได้แก่ สสส. มีความถูกต้อง/แม่นย าของข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินบุคลากร และผลการ
ประเมินที่ได้รับเมื่อเทียบกับความทุ่มเทให้กับงานมีความเหมาะสมมาก ส่วนในอันดับที่ 3 มี 2 ปัจจัย 
ได้แก่ ผลการประเมินที่ได้รับเมือ่เทียบกับความส าเร็จของงานที่ท ามีความเหมาะสมมาก และใน
ภาพรวม สสส. มีความยุติธรรมมากในเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่  4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

สภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์/ เครื่องใช้
ส านักงาน 

3.90 0.72 มากที่สุด 1 

2. ความเหมาะสมของปริมาณคนกับปริมาณภาระงาน
หลักของสายงานของฉัน 

3.26 0.79 ปานกลาง 3 

3. ความสมดุลระหวา่งการท างานและการใช้ชีวติ
ส่วนตัวของฉัน 

3.41 0.83 มาก 2 

รวม 3.52 0.78 มาก 5 

 
จากตารางที่  4.8 พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของ

สภาพแวดล้อมในการท างาน (x ̅= 3.52, S.D. = 0.78) สสส.มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความ
พร้อมมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 3 อันดับ ได้แก่ สสส. มีความพร้อมใน
การใช้งานอุปกรณ์/เครื่องใช้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีความสมดุลมากระหว่างการท างานและการใช้
ชีวิตของบุคลากร และมีความเหมาะสมในระดับปานกลางของปริมาณคน และปริมาณภาระงานหลัก
ของสายงาน 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อองค์กรด้านการได้รับ
รางวัลและการยอมรับ 

การได้รับรางวัลและการยอมรับ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 
1. ท่านได้รับของขวัญ/ สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ เช่น เลี ยง

อาหารกลางวัน เป็นต้น 
3.08 0.86 ปานกลาง 3 

2. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการได้รับรางวัลและการยอมรับ 

3.26 0.77 ปานกลาง 2 

3. โดยภาพรวม สสส.มีการยกย่องชมเชยบุคลากรอยู่
เสมอ 

3.40 0.82 ปานกลาง 1 

รวม 3.25 0.82 ปานกลาง 8 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของการได้รับ

รางวัลและการยอมรับ  (x ̅= 3.25, S.D. = 0.82) ในภาพรวมบุคลากร สสส. ได้รับรางวัลและการ
ยอมรับในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับ 3 อันดับ ได้แก่ โดยภาพรวม สสส. มีการยกย่อง
ชมเชยบุคลากรอยู่เสมอในระดับปานกลาง รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลางเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการได้รับรางวัลและการยอมรับ และบุคลากร สสส. ได้รับของขวัญ/สิ่งของ
เล็กๆน้อยๆ เช่น เลี ยงอาหารกลางวันในระดับปานกลาง 

4.1.3 การวิเคราะห์ระดับความสุขในการท างานใน 9 มิติ   
การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานใน 9 มิติ ของบุคลากร

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื นฐาน

เพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั งนี ได้ท าการแปลความหมายระดับความ
คิดเห็นโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของเบสท์ โดยจัดระดับค่าเฉลี่ย
ออกเป็นช่วงดังนี  

 ช่วงการวัด  = 
ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด

จ านวนชั น
                           

          แทนค่าได้ดังนี  =  
5-1

5
  = 0.80 

          ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง        เห็นด้วยอย่างมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง        เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง        ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง        ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง        ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 

 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 1 
Happy Body / สุขภาพกายดี 

Happy Body / สุขภาพกายดี ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. การกินอาหารเช้าต่อสัปดาห ์
    (5 = กินทุกวัน, 1 = ไม่กินเลย)   

3.88 1.26 กินเป็นประจ า 3 

2. การออกก าลังกายต่อสัปดาห ์
    (5 = ทุกวัน, 1 = ไม่ออกเลย) 

2.70 0.99 
3 วันต่อ
สัปดาห ์

5 

3. สูบบุหรี่/ยาเส้น/ใบจาก หรือไม ่
   (5 = ไม่เคยสูบเลย, 1 = สูบเปน็ประจ า) 

4.86 0.42 ไม่เคยสูบเลย 1 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 1 
Happy Body / สุขภาพกายดี (ต่อ) 

Happy Body / สุขภาพกายดี ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

4. ดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์หรือไม ่
    (5 = ไมด่ื่มเลย, 1 = ดื่มเกือบทุกวัน) 

4.13 0.91 ไม่ดืม่แต่เคย
ดื่ม 

2 

5. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านหรือไม ่
    (5 = พอใจมากท่ีสุด, 1 = ไม่พอใจเลย) 

3.18 0.74 พึงพอใจปาน
กลาง 

4 

รวม 3.75 0.86 พึงพอใจมาก 1 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิต และ

ความสุขในเรื่องสุขภาพกายดีของบุคลากร สสส. ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x ̅= 3.75, 
S.D.=0.86) ซึ่งจัดอยู่ในล าดับที่ 1 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความสุขในการท างานทั ง 9 มิติ 

หากพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ พบว่า บุคลากร 

สสส. ไม่สูบบุหรี่เลย (x ̅= 4.86, S.D. = 0.42) รองลงมาได้แก่ บุคลากร สสส. ในปัจจุบันไม่ดื่มสุราแต่

เคยดื่มในอดีต (x ̅= 4.13, S.D. = 0.91) และบุคลากร สสส. กินอาหารเช้าเป็นประจ า  (x ̅= 3.88, 
S.D. = 1.26) 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างานมิติที่ 2 
Happy Relax / ผ่อนคลายดี 

Happy Relax / ผ่อนคลายดี ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1.โดยรวมแลว้ทา่นรู้สึกวา่ได้รับการพักผ่อนเพยีงพอหรือไม ่ 3.01 0.68 ปานกลาง 2 

2. โดยรวมแล้วใน 1 สปัดาห์ทา่นท ากิจกรรมเพื่อเปน็การ
พักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนงัสือ ดหูนัง ฟงัเพลง    ช็อปปิ้ง 
เล่นเกมส์ ปลกูต้นไม ้ฯลฯ) หรือไม่ 

3.11 0.81 ปานกลาง 4 

3. โดยรวมแล้วทา่นมีความเครียด (เครียดจากการท างาน/ 
เรื่องครอบครัว/ เรื่องอ่ืน )ๆ บ้างหรือไม ่

3.27 0.78 ปานกลาง 5 

4. โดยรวมแล้วทา่นคิดวา่ชีวิตของท่านเปน็ไปตามที่ทา่น
คาดหวัง หรือไม ่

2.98 0.72 ปานกลาง 3 

5. เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่านสามารถจดัการกับ
ปัญหาได้หรือไม ่

3.79 0.55 จัดการ
ได้มาก 

1 

รวม 3.23 0.71 ปานกลาง 6 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมของการผ่อน

คลายดีของ บุคลากร สสส. (x ̅= 3.23, S.D. = 0.71) ซึ่งจัดอยู่ในล าดับที่ 6 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
โดยรวมของระดับความสุขในการท างานทั ง 9 มิติ 

หากพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ พบว่าบุคลากร สสส. 

สามารถจัดการกับปัญหาได้มากเมื่อประสบปัญหาในชีวิต (x ̅= 3.79, S.D. = 0.55) รองลงมาได้แก่ 

ความรู้สึกท่ีได้พักผ่อนเพียงพอในระดับปานกลาง (x ̅= 3.01, S.D. = 0.68) และโดยรวมแล้วบุคลากร 

สสส. มีชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวังในระดับปานกลาง (x ̅= 2.98, S.D. = 0.72) 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างานมิติที่ 3 
Happy Heart / น  าใจดี 

Happy Heart / น้ าใจด ี ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 
1. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกเอื ออาทร / ห่วงใย ต่อคนรอบ
ข้างหรือไม่ 

3.83 0.63 มาก 2 

2. โดยรวมแล้ว ท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง
หรือไม่ 

3.77 0.71 แทบทุกครั ง 3 

3. โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยนิดี ในการท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม หรือไม่ 

3.98 0.57 มาก 1 

4. โดยรวมแล้วท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชนต์่อ
สังคม เช่น การปลูกปา่การบริจาคสิ่งของ หรือไม่ 

3.10 0.88 ปานกลาง 5 

5. โดยรวมแล้วท่านได้ท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วย
ตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม  เช่น การคัดแยกขยะ 
การลดใช้ถุงพลาสติก เปน็ต้น 

3.24 0.87 ปานกลาง 4 

รวม 3.58 0.73 มาก 2 

 
  จากตารางที่ 4.12 พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในมิติภาพรวมของน  าใจ

ดี (x ̅= 3.58, S.D. = 0.73) ซึ่งจัดอยู่ในอันดับ 2 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความสุขใน
การท างานทั ง 9 มิติ 

หากพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ พบว่าโดยรวม

แล้วบุคลากร สสส. เต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมในระดับมาก (x ̅= 3.98,           
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S.D. = 0.57) รองลงมาบุคลากร สสส. รู้สึกเอื ออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้างมาก (x ̅= 3.83,          

S.D. = 0.63) และบุคลากร สสส. ให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้างแทบทุกครั ง (x ̅= 3.77, S.D. = 0.71) 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างานมิติที่ 4 
Happy Soul / จิตวิญญาณดี 

Happy Soul / จิตวิญญาณด ี ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. โดยรวมแล้วทา่นท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม/ศาสนา/ การ
ให้ทาน หรือไม ่

3.31 0.84 ไม่แน่ใจ 5 

2. โดยรวมแล้ว ท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ
หรือไม่ 

2.99 0.84 ไม่แน่ใจ 2 

3. โดยรวมแล้ว ท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่
ส านึกผิด 

2.72 0.57 ไม่แน่ใจ 4 

4. โดยรวมแล้ว ท่านยอมรบัและขอโทษในความผดิที่ท าหรือมี
ส่วนรบัผิดชอบ 

3.97 0.49 เห็นด้วย 3 

5.โดยรวมแล้วทา่นตอบแทนผู้มีพระคุณหรือช่วยเหลือทา่น  4.10 0.70 เห็นด้วย 1 

รวม 3.42 0.69 มาก 5 

 
จากตารางที่  4 .13 พบว่าค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม

ของมิติจิตวิญญาณดี (x ̅= 3.42, S.D. = 0.69) ซึ่งจัดอยู่ ในอันดับที่  5 เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดยรอบของระดับความสุขในการท างานทั ง 9 มิติ  

หากพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ พบว่า โดยรวมแล้ว 

บุคลากร สสส. ตอบแทน หรือช่วยเหลือผู้มีพระคุณมากที่สุด (x ̅= 4.10, S.D. = 0.70) รองลงมา บุคลากร 

สสส. ปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ (x ̅= 2.99, S.D. = 0.84) และบุคลากร สสส. ยอมรับและขอโทษ

ในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ (x ̅= 3.97, S.D. = 0.49) 
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างานมิติที่ 5 
Happy Family / ครอบครัวดี 

Happy Family / ครอบครัวดี ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัว เพียงพอหรือไม ่ 3.12 1.02 มาก 3 

2. ท่าน ท ากิจกรรม (ออกก าลังกาย ท าบุญ ซื อของ ฯลฯ) ร่วมกันกับ
คนในครอบครัว 

3.16 0.90 ปานกลาง 2 

3. โดยรวมแล้วท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่านหรือไม ่ 4.04 0.80 มาก 1 

รวม 3.44 0.91 มาก 4 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของมิติครอบครัว

ดี (x ̅= 3.42, S.D. = 0.69) ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยรอบของระดับความสุข
ในการท างานทั ง 9 มิติ 
 หากพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับ พบว่า บุคลากร สสส. 

มีความสุขกับครอบครัวมาก (x ̅= 4.04, S.D. = 0.80) รองลงมาบุคลากร สสส.ท ากิจกรรม (ออกก าลัง

กาย ท าบุญ ซื อของ ฯลฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว (x ̅= 3.16, S.D. = 0.90) และบคุลากร สสส. มี

เวลาอยู่กับครอบครัว (x ̅= 3.12, S.D. = 1.02)    
 
ตารางที่ 4.15แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างานมิติที่ 6 
Happy Society / สังคมดี 

Happy Society / สังคมดี ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. โดยรวมแล้วเพื่อนร่วมงานมคีวามสัมพันธ์ที่ดีต่อทา่นหรือไม ่ 3.27 0.88 ปานกลาง 3 

2. โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ ข้อบังคับของสังคม 
หรือไม่ 

3.87 0.61 มาก 1 

3. โดยรวมแล้วทา่นรู้สึกปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน หรือไม ่ 3.28 0.66 ปานกลาง 2 

4. โดยรวมแล้ว เมื่อทา่นมปีัญหา ท่านสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากคนในองค์กรได้หรือไม่ 

2.99 0.75 ปานกลาง 5 

5. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกวา่ สงัคมไทยทุกวันนี มีความสงบสุข 
หรือไม ่

2.45 0.67 ปานกลาง 6 

6. โดยรวมแล้วทุกวนันี ทา่นใช้ชีวติในสงัคมอย่างมีความสุข 
หรือไม ่

3.24 0.59 ปานกลาง 4 

รวม 3.18 0.69 ปานกลาง 7 
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 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของมิติสังคมดี    

(x ̅= 3.18, S.D. = 0.69) ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยรอบของระดับความสุข
ในการท างานทั ง 9 มิติ 
 หากพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับ พบว่า บุคลากร สสส. 

ปฏิบัติกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม (x ̅= 3.87, S.D. = 0.61) รองลงมาบุคลากร สสส. รู้สึกปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน (x ̅= 3.28, S.D. = 0.66) และเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดี (x ̅= 3.27, S.D. = 0.88)   
 
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างานมิติที่ 7 
Happy Brain / ใฝ่รู้ดี 

Happy Brain / ใฝ่รู้ดี ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 
1. โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือไม่ 

3.54 0.71 มาก 2 

2. โดยรวมแล้ว ท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตหรือไม่ 

3.78 0.74 มาก 1 

3. ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน 
เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองหรือไม่ 

3.07 0.79 ปานกลาง 3 

รวม 3.46 0.75 มาก 3 
 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของมิติใฝ่รู้ดี         

(x ̅= 3.46, S.D. = 0.75) ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยรอบของระดับความสุข
ในการท างานทั ง 9 มิติ 
 หากพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับ พบว่า บุคลากร สสส. 

สนใจที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต (x ̅= 3.78, S.D. = 0.74) รองลงมาบุคลากร สสส. 

สนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ (x ̅= 3.54, S.D. = 0.71) และ
บุคลากร สสส. มีโอกาสที่จะได้รับการฝึกอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถ

ของตนเอง (x ̅= 3.07, S.D. = 0.79)   
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 8 
Happy Money / สุขภาพเงินดี 

Happy Money / สุขภาพเงินดี ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. ท่านรู้สึกว่า การผ่อนช าระหนี สินต่าง ๆ โดยรวมของ
ท่านในปัจจุบันเป็นภาระ หรือไม่ 

3.36 0.99 ปานกลาง 2 

2. ท่านผ่อนช าระหนี ตามก าหนดเวลาทุกครั งหรือไม่ 4.36 0.64 เกือบทุกครั ง 1 
3. โดยรวมแลว้ ท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือนหรือไม่ 2.65 0.69 ปานกลาง 4 

4. โดยรวมแลว้ ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั งหมดในแต่ละ
เดือนเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั งหมดใน
แต่ละเดือน 

3.29 0.73 
รายได้พอๆ
กับรายจ่าย 

3 

รวม 3.41 0.76 ปานกลาง 5 
 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของมิติ

สุขภาพเงินดี (x ̅= 3.41, S.D. = 0.76) ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยรอบของ
ระดับความสุขในการท างานทั ง 9 มิติ 

หากพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ พบว่า บุคลากร 

สสส. ผ่อนช าระหนี ตามก าหนดเวลาทุกครั ง (x ̅= 4.36, S.D. = 0.64) รองลงมาบุคลากร สสส. รู้สึกว่า

การผ่อนช าระหนี สินต่างๆในปัจจุบันเป็นภาระ (x ̅= 3.36, S.D. = 0.99) และโดยรวมแล้วค่าตอบแทน

ที่บุคลากร สสส. ได้รับในแต่ละเดือนพอๆกับรายจ่ายทั งหมดในแต่ละเดือน (x ̅= 3.29, S.D. = 0.73)  
 
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 9 
Happy Work life / การงานดี 

Happy Work life / การงานดี ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. งานของท่าน มีความทา้ทายและส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ หรือไม่ 

3.38 0.76 ปานกลาง 15 

2. งานของท่าน มีความชัดเจนของโอกาสในการเติบโตใน
ต าแหน่ง หน้าที่ หรือไม่ 

3.02 0.68 ปานกลาง 18 

3. งานของท่านในขณะนี มีความมั่นคง หรือไม่  3.20 0.62 ปานกลาง 16 

4. ในการท างาน ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในข้อเสนอแนะกับนายจ้าง หรือหัวหน้างาน หรือไม่ 

3.52 0.80 
มีส่วนร่วม

มาก 
12 
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน มิติที่ 9 
Happy Work life / การงานดี (ต่อ) 

Happy Work life / การงานดี ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

5. ท่านได้รบัการปฏิบตัิอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน /
พรบ.ข้าราชการ 2551 / พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
2547 / กฎหมายอื่นๆ จากองค์กรของท่าน หรือไม่ 

3.41 0.81 ได้รับมาก 14 

6. ท่านได้รบัการพิจารณาเลื่อนขั น / เลื่อนต าแหน่ง/ ปรับ
ขึ นเงินค่าจา้งประจ าปีที่ผา่นมาด้วยความเหมาะสม หรือไม ่

3.04 0.61 ปานกลาง 17 

7. ความถูกต้อง ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่
ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร 

4.22 0.78 ถูกต้องทุก
ครั ง 

3 

8. ความตรงเวลา ของการจ่ายคา่จ้าง คา่ล่วงเวลา ฯลฯ ที่
ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร 

4.34 0.83 ตรงเวลาทุก
ทุกครั ง 

2 

9. ค่าตอบแทนที่ทา่นได้รับคุ้มคา่กับความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากการท างาน (การถูกฟ้องร้อง/ การได้รับอันตรายจาก
การท างาน ฯลฯ) 

2.85 0.76 ปานกลาง 7 

10. ท่านได้รับการดูแลเก่ียวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร 
หรือไม่ 

3.65 0.77 มาก 9 

11. ท่านพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร 
หรือไม่ 

3.79 0.62 มาก 8 

12. ท่านพึงพอใจกับสวสัดิการที่องค์กรจัดให้หรือไม่ 3.55 0.64 มาก 11 

13. โดยรวมแล้วที่ท างานของทา่นให้ความส าคัญกับการ
ท างานเปน็ทีมหรือไม่ 

3.86 0.79 มาก 6 

14. โดยรวมแล้วความสัมพนัธ์ในที่ท างานของท่านเหมือนพี่
เหมือนน้อง หรือไม่ 

3.93 1.96 มาก 5 

15. โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในที่
ท างานหรือไม่ 

3.96 0.68 มาก 4 

16. โดยรวมแล้วในที่ท างานของท่านมีการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างานระหว่างกันหรือไม่ 

3.46 0.68 มาก 13 

17. โดยรวมแล้วท่านท างานอยา่งมี “ความสุข” หรือไม่ 3.60 0.65 ปานกลาง 10 
รวม 3.57 0.79 ปานกลาง 1 

 



Ref. code: 25595803010114YKU

56 

 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของมิติการ

งานดี (x ̅= 3.57, S.D. = 0.79) ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยรอบของระดับ
ความสุขในการท างานทั ง 9 มิติ 

หากพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับพบว่า ความตรง

เวลา ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ที่ได้รับจากองค์กรทุกครั ง (x ̅= 4.34, S.D. = 0.83) รองลงมา

บุคลากร สสส. คิดว่า สสส. มีความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาที่ได้รับ (x ̅= 4.22,         

S.D. = 0.78) และการสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในท่ีท างาน (x ̅= 3.96, S.D. = 0.68) 
จากค าถามที่ว่า “ปัจจุบัน ความสุข ของท่านอยู่ในระดับใด โดยคะแนนจะเรียงจากน้อย

ไปหามาก  เริ่มจาก 0 หมายถึง ไม่มีความสุขเลย ไปจนถึง 10 หมายถึงมีความสุขที่สุด” พบว่า
บุคลากร สสส. ตอบระดับความสุขที่ระดับ 7 โดยมีแนวโน้มมีความสุขมาก 

4.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันต่อองค์กร 
การวิเคราะห์เก่ียวกับระดับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื นฐานเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั งนี ได้ท าการแปลความหมายระดับความคิดเห็นโดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981:179-187 อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ, 2541: 67) โดยจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังนี  

ช่วงการวัด  = 
ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด

จ านวนชั น
                           

          

 แทนค่าได้ดังนี  =  
5-1

5
  = 0.80 

                              
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง        เห็นด้วยอย่างมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง        เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง        ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง        ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง        ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 
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ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพันต่อองค์กร ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

1. ฉันยอมรับกฎระเบยีบข้อบังคับของ สสส. และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตาม 

4.13 0.43 เห็นด้วย 1 

2. สสส. เป็นองค์กรที่มรีะบบการบรหิารงานท่ีดี น่าท างาน 3.62 0.69 เห็นด้วย 6 
3. ฉันปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรมการท างานของ สสส. 3.89 0.60 เห็นด้วย 2 

4. เป้าหมายในการท างานของฉันสอดคล้องกับค่านิยมของ สสส. 3.78 0.58 เห็นด้วย 4 
5. คน สสส. มีความซื่อสัตย์ สุจริตสูง 3.64 0.76 เห็นด้วย 5 

6. ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกว่าตนเองมีพลังมากมาย 3.55 0.71 เห็นด้วย 8 
7. ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 3.78 0.68 เห็นด้วย 4 

8. หากเกิดภาวะวิกฤตกับ  สสส. ฉันพร้อมท่ีจะเสียสละสิทธิและ
ผลประโยชน์เพื่อให้ สสส.อยู่รอดตอ่ไปได ้

3.80 0.73 เห็นด้วย 3 

9. สสส. เปรยีบเหมือนบา้นท่ี 2 3.61 0.75 เห็นด้วย 7 
รวม 3.75 0.66 เห็นด้วย  

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ในภาพรวมของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สสส. มี

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (x ̅= 3.75, S.D. = 0.66) โดยบุคลากร สสส. มีความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกข้อ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ พบว่า 

บุคลากร สสส. ยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของ สสส. และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม (x ̅= 4.13, S.D. = 

0.43) รองลงมาคือ บุคลากร สสส. ปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรมการท างานของ สสส. (x ̅= 3.89, 
S.D. = 0.60) และหากเกิดภาวะวิกฤตกับ  สสส. ก็พร้อมที่จะเสียสละสิทธิและผลประโยชน์เพ่ือให้ 

สสส.อยู่รอดต่อไปได้ (x ̅= 3.80, S.D. = 0.73) 
4.1.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลกับความสุขในการท างาน 

การวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลกับความสุข

ในการท างานของบุคลากร สสส. ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื นฐานเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x)̅      
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ Pearson Chi-Square ทั งนี ได้ท าการแปลความหมายระดับ
ความสัมพันธ์โดยพิจารณาจากเกณฑ์การอิงกลุ่มของประชากร โดยจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง ดังนี  

น้อยกว่าค่าเฉลี่ย  -1  =    ระดับต่ า 
ระหว่างค่าเฉลี่ย  -1 ถึง +1 =    ระดับกลาง 
มากกว่าค่าเฉลี่ย +1  =    ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.20 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน 

ความสุขในการ
ท างาน 

ระดับต่ า ระดับกลาง ระดับสูง 

Happy Body น้อยกว่า 3.33 3.33 – 4.17 มากกว่า 4.17 
Happy Relax น้อยกว่า 2.77 2.77 – 3.69 มากกว่า 3.69 

Happy Heart น้อยกว่า 3.08 3.08 – 4.09 มากกว่า 4.09 

Happy Soul น้อยกว่า 3.14 3.14 – 4.10 มากกว่า 4.10 
Happy Family น้อยกว่า 2.72 2.72 – 4.17 มากกว่า 4.17 

Happy Society น้อยกว่า 2.78 2.78 – 3.59 มากกว่า 3.59 

Happy Brain น้อยกว่า 2.87 2.87 – 4.06 มากกว่า 4.06 
Happy Money น้อยกว่า 2.89 2.89 – 3.94 มากกว่า 3.94 

Happy Worklife น้อยกว่า 2.22 3.22 – 3.93 มากกว่า 3.93 
        

ตารางที่ 4.21 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามเพศ 
ความสุขในการ

ท างาน 
เพศชาย เพศหญิง 

Chi-Square p-value 
ต่ า ปานกลาง สูง ต่ า ปานกลาง สูง 

Happy Body 24.2 54.5 21.2 13.9 67.1 19.0 2.097 0.350 

Happy Relax 6.1 72.7 21.2 13.9 73.4 12.7 2.364 0.307 
Happy Heart 21.2 60.6 18.2 10.1 72.2 17.7 2.590 0.274 

Happy Soul 24.2 60.6 15.2 11.4 78.5 10.1 4.054 0.132 
Happy Family 36.4 48.5 15.2 19.0 62.0 19.0 3.842 0.146 

Happy Society 24.2 60.6 15.2 7.6 78.5 13.9 6.201 0.045** 
Happy Brain 18.2 66.7 15.2 11.4 61.0 7.6 2.778 0.249 

Happy Money 27.3 66.7 6.1 7.6 64.6 27.8 11.902 0.003** 
Happy Worklife 27.3 51.5 21.2 7.6 78.5 13.9 9.899 0.007** 

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า เพศมีผลต่อระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กร

แห่งความสุขในด้าน Happy Society, Happy Money, และ Happy Worklife อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ P = 0.045, 0.003, และ 0.007 ตามล าดับ โดยพบว่าเพศชายมีระดับความสุขในการท างานที่
ระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยพบร้อยละ 51.5 – 66.7 และเพศหญิงมีระดับความสุขในการท างาน
ระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน พบที่ระดับ 64.6 – 78.5 
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ส่วนความสุขในการท างานในด้าน Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, 
Happy Soul, Happy Family, และHappy Brain มีความสุขในการท างานที่ระดับปานกลาง ทั งเพศ
ชายและเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.5-72.7 และ 62.2-81.0 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.22 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามอายุ 
ความสุขในการ

ท างาน 
อายุ 20 – 29 ป ี อายุ 30 - 39 ป ี อายุมากกว่า 39 ป ี

Chi-Square p-value 
ต่ า กลาง สูง ต่ า กลาง สูง ต่ า กลาง สูง 

Happy Body 23.3 56.7 20.0 14.0 72.0 14.0 15.6 56.2 28.1 4.061 0.399 

Happy Relax 16.7 70.0 13.3 8.0 76.0 16.0 12.5 71.9 15.6 1.441 0.837 

Happy Heart 6.7 70.0 23.3 12.0 68.0 20.0 21.4 68.8 9.4 4.737 0.315 

Happy Soul 20.0 73.3 6.7 14.0 70.0 16.0 12.5 78.1 9.4 2.432 0.657 

Happy Family 30.0 63.3 6.7 22.0 58.0 20.0 21.9 53.1 25.0 4.015 0.404 

Happy Society 16.7 73.3 10.0 8.0 82.0 10.0 15.6 59.4 25.0 6.441 0.169 

Happy Brain 16.7 66.7 16.7 16.0 76.0 8.0 6.2 87.5 6.2 4.611 0.330 

Happy Money 20.0 56.7 23.3 18.0 70.0 12.0 0.0 65.6 24.4 11.197 0.024** 

Happy Worklife 10.0 76.7 13.3 16.0 70.0 14.0 12.5 65.6 21.9 1.746 0.782 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า อายุมีผลต่อระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กร
แห่งความสุขในด้าน Happy Money อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P = 0.024 โดยพบว่ากลุ่มอายุ
ระหว่าง 20 – 29 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 30-39 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 39 ปี ส่วนใหญ่มีความสุขใน
การท างานระดับปานกลางร้อยละ 56.7, 70.0, และ65.6 ตามล าดับ 

ส าหรับระดับความสุขในการท างานด้าน Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, 
Happy Family, Happy Society, Happy Brain, และHappy Worklife มีความสุขในการท างานที่
ระดับปานกลางในทุกกลุ่มอายุร้อยละ 53.1 ถึง 87.6  

 

ตารางที่ 4.23 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ความสุขในการท างาน 
ต่ ากว่าปริญญาตรี และปรญิญาตร ี ปริญญาโท และปริญญาเอก Chi-

Square 
p-value 

ต่ า กลาง สูง ต่ า กลาง สูง 

Happy Body 22.2 57.8 20.0 13.4 67.2 19.4 1.605 0.448 

Happy Relax 13.3 73.3 13.3 10.4 73.1 16.4 0.362 0.834 

Happy Heart 8.9 75.6 15.6 16.4 64.2 19.4 1.869 0.393 

Happy Soul 17.8 80.0 2.2 13.4 68.7 17.9 6.516 0.038** 

Happy Family 31.1 46.7 22.2 19.4 65.7 14.9 4.009 0.135 

Happy Society 8.9 77.8 13.3 14.9 70.1 14.9 1.046 0.593 

Happy Brain 20.0 77.8 2.2 9.0 76.1 14.9 6.885 0.032** 



Ref. code: 25595803010114YKU

60 

 

ตารางที่ 4.23 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด (ต่อ) 

 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลต่อระดับความสุขในการท างานตาม

แนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy Soul, Happy  Brain, และ Happy Money อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ P = 0.038, 0.032, และ0.014 ตามล าดับ โดยพบว่าบุคลากรที่จบการศึกษาใน
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีมีระดับความสุขในการท างานในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
พบร้อยละ 53.3 – 80.0 และบุคลากรที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีระดับ
ความสุขในการท างานในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน พบร้อยละ 68.7-76.3 

ส่วนความสุขในการท างานในด้าน Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, 
Happy Society, และHappy Worklife มีความสุขในการท างานในระดับปานกลางในทุกระดับ
การศึกษาของบุคลากร โดยส่วนใหญ่พบร้อยละ 46.7 – 77.8  

 
ตารางที่ 4.24 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

ความสุขในการท างาน 
โสด สมรส 

Chi-Square p-value 
ต่ า กลาง สูง ต่ า กลาง สูง 

Happy Body 16.9 57.7 25.4 16.7 75.0 8.3 4.645 0.098 

Happy Relax 11.3 70.4 18.3 13.9 80.6 5.6 3.239 0.198 

Happy Heart 8.5 73.2 18.3 22.2 63.9 13.9 4.038 0.133 

Happy Soul 18.3 60.9 12.7 11.1 77.8 11.1 1.082 0.580 

Happy Family 31.0 57.7 11.3 13.9 58.3 27.8 6.639 0.036** 

Happy Society 12.7 73.2 14.1 13.9 69.4 16.7 0.727 0.913 

Happy Brain 8.5 78.9 12.7 25.0 69.4 5.6 6.126 0.047** 

Happy Money 14.1 69.0 16.9 13.9 58.3 27.8 1.792 0.408 

Happy Worklife 12.7 67.6 19.7 66.7 72.2 11.1 1.397 0.497 

 
จากตารางที่ 4.24 พบว่า สถานภาพการสมรสมีผลต่อระดับความสุขในการท างานตาม

แนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy  Family, และ Happy Brain อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
P = 0.036, และ0.047 ตามล าดับ โดยพบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพโสดมีระดับความสุขในการท างาน
ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ พบร้อยละ 58.3 – 69.4 

ความสุขในการท างาน 
ต่ ากว่าปริญญาตรี และปรญิญาตร ี ปริญญาโท และปริญญาเอก Chi-

Square 
p-value 

ต่ า กลาง สูง ต่ า กลาง สูง 
Happy Money 24.4 53.3 22.2 6.0 73.1 20.9 8.502 0.014** 

Happy Worklife 22.2 66.7 11.1 7.5 73.1 14.4 5.690 0.058 
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ส่วนความสุขในการท างานในด้าน Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, 
Happy Soul, Happy Society, Happy Money และHappy Worklife ทั งในสถานภาพโสด และ
สมรสส่วนใหญ่มีระดับความสุขในระดับปานกลาง พบร้อยละ 57.7 – 80.6 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามระยะเวลาที่ท างาน
ในองค์กรปัจจุบัน 

ระยะเวลาทีท่ างาน 
 

ระดับ 
ความสุขในการท างาน 

Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
Worklife 

 
น้อยกว่า 1 ปี 

ต่ า 15.8 5.3 5.3 10.5 26.3 15.8 15.8 10.5 5.3 
กลาง 57.9 78.9 68.4 57.9 42.1 68.4 68.4 73.7 84.2 

สูง 26.3 15.8 26.3 31.6 31.6 15.8 15.8 15.8 10.5 

1 ปีถึงน้อยกว่า 2 ป ี

ต่ า 17.6 11.8 5.9 5.9 35.3 5.9 5.9 11.8 17.6 
กลาง 76.5 76.5 64.7 94.1 52.9 94.1 88.2 70.6 64.7 

สูง 5.9 11.8 29.4 0.0 11.8 0.0 5.9 17.6 17.6 
 
2 ปีถึงน้อยกว่า 5 ป ี

ต่ า 20.0 5.7 20.0 20.0 25.7 22.9 17.1 17.1 14.3 

กลาง 57.1 74.3 68.6 71.4 68.6 71.4 71.4 54.3 74.3 

สูง 22.9 20.0 11.4 8.6 5.7 5.7 11.4 28.6 11.4 

5 
5 ปีหรือน้อยกว่า10 ป ี

ต่ า 13.8 17.2 13.8 17.2 24.1 6.9 13.8 13.8 20.7 

กลาง 62.1 69.0 69.0 69.0 55.2 69.0 75.9 75.9 58.6 

สูง 24.0 13.8 17.2 13.8 20.7 24.1 10.3 10.3 20.7 
 
10 ปีหรือมากกว่า 

ต่ า 16.7 25.0 16.7 16.7 0.0 0.0 8.3 8.3 0.0 

กลาง 75.0 66.7 75.0 83.3 66.7 66.7 91.7 50.0 75.0 

สูง 8.3 8.3 8.3 0.0 33.0 33.0 0.0 41.7 25.0 
Chi-Square 4.744 5.689 6.461 14.044 12.609 16.500 4.578 7.792 7.061 

p-value 0.785 0.682 0.596 0.081 0.123 0.036** 0.802 0.454 0.530 

 
จากตารางที่ 4.25 พบว่า ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบันมีผลต่อระดับความสุขในการ

ท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy  Society อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P = 0.036 
โดยพบว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาในการท างานที่น้อยกว่า 1 ปี, 1 ปีถึงน้อยกว่า 2 ปี, 2 ปีถึงน้อยกว่า 5 ปี, 5 
ปีหรือน้อยกว่า10 ปี, และ10 ปีหรือมากกว่า มีระดับความสุขในการท างานในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 68.4, 94.1, 71.4, 69.0, และ66.7 ตามล าดับ 

ส่วนความสุขในการท างานในด้าน Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, Happy Soul, 
Happy Family, Happy Brain, Happy Money, และHappy Worklife มีระดับความสุขในการท างานในระดับ
ปานกลางในทุกระยะเวลาในการท างานในองค์กรปัจจุบัน โดยพบระหว่างร้อยละ 42.1 ถึง 91.7 
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ตารางที่ 4.26 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ความสุขในการ
ท างาน 

ระดับวชิาการ ระดับปฏบิัติการ 
Chi-Square p-value 

ต่ า กลาง สูง ต่ า กลาง สูง 

Happy Body 14.3 66.7 19.0 22.7 56.8 20.5 1.967 0.480 

Happy Relax 11.1 73.0 15.9 13.6 70.5 15.9 0.160 0.923 

Happy Heart 15.9 60.3 23.8 9.1 79.5 11.4 4.462 0.107 

Happy Soul 14.3 68.3 17.5 15.9 79.5 4.5 4.055 0.132 

Happy Family 20.6 63.5 15.9 29.5 50.5 20.5 1.967 0.374 

Happy Society 15.9 71.4 12.7 6.8 79.5 13.6 1.994 0.369 

Happy Brain 9.5 76.2 14.3 15.9 79.5 4.5 3.298 0.192 

Happy Money 4.8 74.6 20.6 22.7 56.8 20.5 8.100 0.017** 

Happy Worklife 9.5 71.4 19.0 15.9 72.7 11.4 1.838 0.389 

 
จากตารางที่ 4.26 พบว่า ต าแหน่งงานมีผลต่อระดับความสุขในการท างานตาม

แนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy Money อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P = 0.017 โดยพบว่า
บุคลากรที่มีต าแหน่งงานในระดับวิชาการมีความสุขในระดับปานกลาง ร้อยละ 74.6 และบุคลากรที่มี
ต าแหน่งงานในระดับปฏิบัติการมีความสุขในระดับปานกลางที่ร้อยละ 56.8 

ส่วนความสุขในการท างานในด้าน Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, 
Happy Soul, Happy Family, Happy Society, Happy Brain และHappy Worklife มี ร ะ ดั บ
ความสุขในการท างานในระดับปานกลางทั งในระดับวิชาการ และระดับปฏิบัติการ โดยพบระหว่าง
ร้อยละ 50.5 ถึง 79.5 

 
ตารางที่ 4.27 แสดงเกณฑ์การแบ่งค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ความสุขในการ
ท างาน 

น้อยกว่า 25,000 บาท 25,001 – 45,000 บาท มากกว่า 45,000 บาท 
Chi-Square p-value 

ต่ า กลาง สูง ต่ า กลาง สูง ต่ า กลาง สูง 
Happy Body 13.5 59.5 27.0 24.1 61.1 14.8 4.8 76.2 19.0 6.061 0.195 

Happy Relax 10.8 73.0 16.2 14.8 70.4 14.8 4.8 81.0 14.3 1.620 0.805 

Happy Heart 8.1 78.4 13.5 13.0 64.5 22.2 23.8 61.9 14.3 4.361 0.359 
Happy Soul 16.2 75.7 8.1 14.8 70.4 14.8 14.3 76.2 9.5 1.105 0.893 

Happy Family 24.3 62.2 13.5 22.2 59.3 18.5 28.6 47.6 23.8 1.590 0.811 

Happy Society 13.5 73.0 13.5 14.8 72.2 13.0 4.8 76.2 19.0 1.716 0.788 
Happy Brain 16.2 78.4 5.4 14.8 70.4 14.8 4.8 9.5 4.8 4.937 0.294 

Happy Money 29.7 48.6 21.6 5.6 77.8 16.7 4.8 61.9 33.3 15.880 0.003** 

Happy Worklife 16.2 75.7 8.1 11.1 66.7 22.2 14.3 71.4 14.3 3.471 0.482 
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จากตารางที่ 4.27 พบว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อระดับความสุขในการท างานตาม
แนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy Money อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P = 0.003 โดยพบว่า
บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 25,000 บาท, 25,001 – 45,000 บาท, และมากกว่า 45,000 
บาท ส่วนใหญ่มีความสุขในการท างานในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.6, 77.8, และ61.9 ตามล าดับ 

ส่วนความสุขในการท างานในด้าน Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, Happy 
Soul, Happy Family, Happy Society, Happy Brain และHappy Worklife มีระดับความสุขในการท างาน
ในระดับปานกลางในทุกช่วงของรายได้ต่อเดือน โดยพบระหว่างร้อยละ 47.6 ถึง 90.5 
 
4.2 ส่วนที่ 2 : การทดสอบสมมติฐาน 

 
4.2.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 : ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของ

บุคลากรของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีระดับความสุขในการท างาน 
ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขของบุคลากรที่แตกต่างกัน 

 
4.2.1.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 : เพศที่แตกต่างกันของบุคลากรของ สสส. มี

ระดับความสุขในการท างาน ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขท่ีแตกต่างกัน  
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง

ทั ง 2 กลุ่มเป็นอิสระกัน (Independent T-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมุติฐานที่ 
95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 
ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุขในการ
ท างานจ าแนกตามเพศ  

ความสุขในการ
ท างาน 

เพศชาย (n = 33) เพศหญิง (n = 79) 
t Sig. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
Happy Body 3.70 0.564 3.77 0.350 -0.735 0.466 

Happy Relax 3.31 0.525 3.20 0.431 1.116 0.267 
Happy Heart 3.50 0.557 3.62 0.480 -1.181 0.240 

Happy Soul 3.56 0.595 3.65 0.422 -0.772 0.444 
Happy Family 3.21 0.711 3.54 0.713 -2.222 0.028 

Happy Society 3.11 0.465 3.21 0.373 -1.118 0.269 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุขในการ
ท างานจ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

ความสุขในการ
ท างาน 

เพศชาย (n = 33) เพศหญิง (n = 79) 
t Sig. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
Happy Brain 3.45 0.686 3.47 0.551 -0.112 0.911 
Happy Money 3.15 0.508 3.53 0.491 -3.636 0.000 

Happy Worklife 3.53 0.420 3.60 0.322 -0.789 0.434 

 
จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับ

ความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกันในด้าน Happy Family (t = 2.222, P = 
0.028), Happy Money (t = -3.636, P = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยพบว่าบุคลากรเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิด
องค์กรแห่งความสุขในด้านดังกล่าวสูงกว่าบุคลากรเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานตาม
แนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy Family และHappy Money ที่แตกต่างกัน 

4.2.1.2 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2: อายุที่แตกต่างกันของบุคลากรของ สสส. มี
ระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลักเม่ือพบว่าค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุขในการ
ท างานจ าแนกตามอายุ 

ความสุขในการ
ท างาน 

อายุ 20 – 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุมากกว่า 39 ปี 
F Sig. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
Happy Body 3.69 0.457 3.72 0.422 3.85 0.387 1.263 0.287 

Happy Relax 3.18 0.428 3.22 0.490 3.31 0.449 0.618 0.541 
Happy Heart 3.68 0.527 3.62 0.479 3.44 0.507 2.058 0.133 

Happy Soul 3.57 0.540 3.62 0.496 3.67 0.392 0.306 0.737 
Happy Family 3.31 0.637 3.49 0.771 3.49 0.733 0.679 0.509 
Happy Society 3.08 0.333 3.22 0.428 3.22 0.416 1.412 0.248 



Ref. code: 25595803010114YKU

65 

 

ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุขในการ
ท างานจ าแนกตามอายุ (ต่อ) 

ความสุขในการ
ท างาน 

อายุ 20 – 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุมากกว่า 39 ปี 
F Sig. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
Happy Brain 3.50 0.693 3.49 0.568 3.39 0.529 0.396 0.674 
Happy Money 3.30 0.592 3.38 0.498 3.59 0.461 2.662 0.074 

Happy Worklife 3.58 0.347 3.57 0.359 3.58 0.361 0.009 0.991 

  
จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าอายุที่แตกต่างกันของบุคลากรของ สสส. มีระดับ

ความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่ไม่แตกต่างกัน ภายใต้ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
สรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน 

4.2.1.3 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3: ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันของบุคลากรของ 
สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกัน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั ง 2 กลุ่มเป็น
อิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05  

 
ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุขในการ
ท างานจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ความสุขในการ
ท างาน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก 
t Sig. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
Happy Body 3.73 0.441 3.77 0.413 -0.468 0.641 

Happy Relax 3.20 0.469 3.26 0.458 -0.637 0.526 
Happy Heart 3.64 0.473 3.54 0.524 1.041 0.300 
Happy Soul 3.52 0.430 3.69 0.500 -1.908 0.059 
Happy Family 3.42 0.805 3.46 0.671 -0.253 0.801 

Happy Society 3.19 0.374 3.18 0.423 -0.205 0.838 
Happy Brain 3.28 0.590 3.59 0.563 -2.763 0.007 
Happy Money 3.26 0.595 3.52 0.441 -2.572 0.012 

Happy Worklife 3.52 0.386 3.61 0.328 -1.325 0.188 
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จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันของบุคลากร 
สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกันในด้าน Happy Brain (t = 
2.763, P = 0.007), Happy Money (t = -2.572, P = 0.012) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยพบว่าระดับการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก จะมีระดับความสุขในการท างานตาม
แนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้านดังกล่าวสูงกว่าระดับปริญญาตรีและระดับต่ ากว่าปริญญาตรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สรุปได้ว่าระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากรของ สสส. มีระดับความสุขในการท างาน
ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy Brain และ Happy Money ที่แตกต่างกัน 

4.2.1.4 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4: สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันของบุคลากรของ 
สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกัน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั ง 2 
กลุ่มเป็นอิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% 
โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05  
 

ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุขในการ
ท างานจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

ความสุขในการ
ท างาน 

โสด สมรส 
t Sig. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
Happy Body 3.79 0.434 3.69 0.390 1.162 0.248 

Happy Relax 3.23 0.467 3.17 0.439 0.628 0.532 
Happy Heart 3.63 0.487 3.50 0.472 1.328 0.187 

Happy Soul 3.61 0.519 3.63 0.429 -0.220 0.827 
Happy Family 3.31 0.718 3.65 0.712 -2.309 0.023 

Happy Society 3.15 0.391 3.22 0.449 -0.745 0.458 
Happy Brain 3.56 0.576 3.27 0.601 2.466 0.150 
Happy Money 3.37 0.500 3.48 0.565 -0.991 0.324 
Happy Worklife 3.60 0.359 3.52 0.358 1.182 0.240 

 
จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันของ

บุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกันในด้าน 
Happy Family (t = -2.309, P = 0.023) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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โดยพบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพที่สมรสแล้วจะมีระดับความสุขในการท างานตาม
แนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้านดังกล่าวสูงกว่าบุคลากรที่โสดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่          
ระดับ 0.05 

สรุปได้ว่าสถานภาพสมรสของบุคลากรของ สสส. มีระดับความสุขในการท างานตาม
แนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy Family ที่แตกต่างกัน 

4.2.1.5 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.5: ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบันที่แตกต่าง
กันของบุคลากรของ สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลักเม่ือพบว่าค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุขในการ
ท างานจ าแนกตามระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน 

ระยะเวลาทีท่ างาน 
 

ระดับ 
ความสุขในการท างาน 

Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
Worklife 

น้อยกว่า 1 ปี 
ค่าเฉลี่ย 3.73 3.27 3.67 3.69 3.51 3.18 3.65 3.36 3.63 

S.D. 0.366 0.354 0.472 0.482 0.891 0.538 0.662 0.529 0.256 

1 ปีถึงน้อยกว่า 2 ป ี
ค่าเฉลี่ย 3.71 3.21 3.82 3.69 3.45 3.18 3.55 3.35 3.51 

S.D. 0.375 0.397 0.656 0.317 0.790 0.297 0.456 0.460 0.405 

2 ปีถึงน้อยกว่า 5 ปี 
ค่าเฉลี่ย 3.71 3.26 3.49 3.50 3.31 3.02 3.40 3.46 3.58 

S.D. 0.525 0.454 0.448 0.523 0.583 0.368 0.656 0.613 0.350 

5 ปีหรอืน้อยกว่า10 ปี 
ค่าเฉลี่ย 3.85 3.21 3.54 3.68 3.37 3.27 3.45 3.34 3.52 

S.D. 0.392 0.568 0.553 0.511 0.778 0.371 0.606 0.445 0.392 

10 ปีหรอืมากกว่า 
ค่าเฉลี่ย 3.73 3.17 3.48 3.60 3.89 3.46 3.28 3.63 3.73 

S.D. 0.323 0.489 0.439 0.451 0.457 0.276 0.343 0.494 0.317 

F 0.510 0.152 1.618 0.841 1.560 3.479 0.959 0.809 1.017 
Sig. 0.729 0.962 0.175 0.502 0.190 0.010 0.433 0.522 0.402 

 
จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน

ของบุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกันในด้าน 
Happy Society (t = 3.479, P = 0.010) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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โดยพบว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาที่ท างาน 10 ปีหรือมากกว่า มีแนวโน้มที่จะมีระดับ
ความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy Society สูงกว่าบุคลากรกลุ่ม
อ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปได้ว่าระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบันของบุคลากร สสส. มีระดับความสุขใน
การท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy Society ที่แตกต่างกัน 

4.2.1.6 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6: ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของบุคลากรของ 
สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกัน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั ง 2 
กลุ่มเป็นอิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% 
โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 
ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุขในการ
ท างานจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ความสุขในการ
ท างาน 

ระดับวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
t Sig. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
Happy Body 3.77 0.417 3.72 0.451 0.628 0.531 

Happy Relax 3.24 0.487 3.22 0.449 0.166 0.869 

Happy Heart 3.59 0.558 3.60 0.413 -0.053 0.958 
Happy Soul 3.71 0.522 3.53 0.395 1.926 0.057 

Happy Family 3.40 0.648 3.52 0.830 -0.807 0.422 

Happy Society 3.14 0.387 3.23 0.420 -1.121 0.265 
Happy Brain 3.55 0.562 3.40 0.582 1.327 0.187 

Happy Money 3.50 0.439 3.32 0.594 1.690 0.095 

Happy Worklife 3.60 0.349 3.58 0.345 0.313 0.755 
 

จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าต าแหน่งที่แตกต่างกันของบุคลากรของ 
สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่ไม่แตกต่างกัน ภายใต้ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สรุปได้ว่า ต าแหน่งที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานที่ไม่
แตกต่างกัน 
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4.2.1.7 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7: รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของบุคลากรของ 
สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลักเม่ือพบว่าค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 
ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความสุขในการ
ท างานจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ความสุขในการ
ท างาน 

< 25,000 บาท 25,001 – 45,000 บาท > 45,000 บาท 
F Sig. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
Happy Body 3.81 0.419 3.67 0.465 3.83 0.260 1.700 0.188 

Happy Relax 3.22 0.472 3.22 0.482 3.33 0.401 0.413 0.663 
Happy Heart 3.60 0.452 3.60 0.550 3.57 0.463 0.636 0.965 

Happy Soul 3.53 0.455 3.67 0.527 3.60 0.359 0.954 0.388 
Happy Family 3.48 0.764 3.43 0.665 3.37 0.853 0.144 0.866 

Happy Society 3.16 0.461 3.19 0.373 3.23 0.394 0.168 0.846 
Happy Brain 3.40 0.566 3.49 0.669 3.53 0.420 0.380 0.685 
Happy Money 3.24 0.617 3.48 0.443 3.50 0.456 2.724 0.070 

Happy Worklife 3.55 0.344 3.62 0.353 3.54 0.388 0.554 0.576 

 
 จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของ

บุคลากรของ สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่ไม่แตกต่าง
กัน ภายใต้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สรุปได้ว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการ
ท างานที่ไม่แตกต่างกัน 

4.2.2 สมมติฐานการวิจัยที ่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที ่แตกต่างของ
บุคลากร สสส. ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ท างานใน
องค์กรปัจจุบัน ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน  

 
4.2.2.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1: เพศที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มี

ระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั ง      
2 กลุ่มเป็นอิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐาน
ที่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 
ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความผูกพันต่อ
องค์กรจ าแนกตามเพศ 

ความผูกพันต่อองค์กร 
เพศชาย (n = 33) เพศหญิง (n = 79) 

t Sig. 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ยอมรบักฎระเบียบข้อบังคับและ
พร้อมที่จะปฏิบตัิตาม 

3.73 0.462 3.77 0.452 -0.395 0.693 

สสส. เป็นองค์กรที่มรีะบบการ
บริหารงานที่ดี นา่ท างาน 

3.73 0.462 3.77 0.452 -0.395 0.693 

ฉันปฏิบัตติามค่านิยม วัฒนธรรม
การท างานของ สสส. 

3.73 0.462 3.77 0.452 -0.395 0.693 

เป้าหมายในการท างานของฉัน
สอดคล้องกับคา่นิยมของ สสส. 

3.73 0.462 3.77 0.452 -0.395 0.693 

คน สสส. มีความซื่อสตัย์ สจุรติสูง 3.73 0.462 3.77 0.452 -0.395 0.693 
ในขณะที่ท างานฉันรูส้ึกว่าตนเองมี
พลังมากมาย 

3.73 0.462 3.77 0.452 -0.395 0.693 

ในขณะที่ท างานฉันรูส้ึกว่าเวลา
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

3.73 0.462 3.77 0.452 -0.395 0.693 

หากเกดิภาวะวิกฤตกับ สสส. ฉนั
พร้อมที่จะเสียสละสิทธิและ
ผลประโยชน์เพื่อให้ สสส.อยู่รอด
ต่อไปได ้

3.73 0.462 3.77 0.452 -0.395 0.693 

สสส. เปรียบเหมือนบ้านที่ 2 3.73 0.462 3.77 0.452 -0.395 0.693 

 
จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเพศที่แตกต่างกันของบุคลากรของ สสส. 

มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน ภายใต้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
สรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่

แตกต่างกัน 
4.2.2.2 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2: อายุที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับ

ความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
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ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลักเม่ือพบว่าค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความผูกพันต่อ
องค์กรจ าแนกตามอาย ุ 

ความผูกพันต่อองค์กร 
อายุ 20 – 29 ป ี อายุ 30 - 39 ป ี อายุมากกว่า 39 ป ี

F Sig. 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ยอมรับกฎระเบยีบขอ้บังคับและพรอ้มที่จะปฏิบัติ
ตาม 

3.64 0.517 3.76 3.93 3.87 0.464 1.982 0.143 

สสส. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารงานทีด่ี น่า
ท างาน 

3.64 0.517 3.76 3.93 3.87 0.464 1.982 0.143 

ฉันปฏบิัติตามค่านยิม วัฒนธรรมการท างานของ 
สสส. 

3.64 0.517 3.76 3.93 3.87 0.464 1.982 0.143 

เป้าหมายในการท างานของฉันสอดคลอ้งกับค่านิยม
ของ สสส. 

3.64 0.517 3.76 3.93 3.87 0.464 1.982 0.143 

คน สสส. มีความซ่ือสัตย ์สุจริตสูง 3.64 0.517 3.76 3.93 3.87 0.464 1.982 0.143 

ในขณะที่ท างานฉันรู้สกึวา่ตนเองมีพลังมากมาย 3.64 0.517 3.76 3.93 3.87 0.464 1.982 0.143 

ในขณะที่ท างานฉันรู้สกึวา่เวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว 

3.64 0.517 3.76 3.93 3.87 0.464 1.982 0.143 

หากเกิดภาวะวิกฤตกบั  สสส. ฉันพรอ้มที่จะ
เสียสละสิทธิและผลประโยชน์เพื่อให้ สสส.อยู่
รอดต่อไปได ้

3.64 0.517 3.76 3.93 3.87 0.464 1.982 0.143 

สสส. เปรียบเหมอืนบา้นที่ 2 3.64 0.517 3.76 3.93 3.87 0.464 1.982 0.143 

 
จากตารางที่4.36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าอายุที่แตกต่างกันของบุคลากรของ สสส. 

มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน ภายใต้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
สรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่

แตกต่างกัน 
4.2.2.3 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 : ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันของ

บุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั ง      

2 กลุ่มเป็นอิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 
95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความผูกพันต่อ
องค์กรจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
และปรญิญาตร ี

ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก t Sig. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 3.70 0.501 3.79 0.418 -1.019 0.310 

สสส. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารงานที่ดี น่าท างาน 3.70 0.501 3.79 0.418 -1.019 0.310 

ฉันปฏิบัติตามค่านยิม วัฒนธรรมการท างานของ สสส. 3.70 0.501 3.79 0.418 -1.019 0.310 

เป้าหมายในการท างานของฉันสอดคล้องกับค่านิยมของ สสส. 3.70 0.501 3.79 0.418 -1.019 0.310 

คน สสส. มีความซ่ือสัตย์ สุจริตสูง 3.70 0.501 3.79 0.418 -1.019 0.310 

ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกวา่ตนเองมีพลังมากมาย 3.70 0.501 3.79 0.418 -1.019 0.310 

ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกวา่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 3.70 0.501 3.79 0.418 -1.019 0.310 

หากเกิดภาวะวกิฤตกับ  สสส. ฉันพร้อมที่จะเสียสละสิทธิและ
ผลประโยชน์เพื่อให ้สสส.อยู่รอดต่อไปได้ 

3.70 0.501 3.79 0.418 -1.019 0.310 

สสส. เปรียบเหมือนบ้านที ่2 3.70 0.501 3.79 0.418 -1.019 0.310 

 
จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันของ

บุคลากรของ สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน ภายใต้ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อ

องค์กรที่ไม่แตกต่างกัน 
4.2.2.4 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4: สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันของบุคลากร 

สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั ง         

2 กลุ่มเป็นอิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 
95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 
ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความผูกพันต่อ
องค์กรจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

ความผูกพันต่อองค์กร 
โสด สมรส 

t Sig. 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ยอมรับกฎระเบยีบข้อบังคับและพร้อมที่จะปฏบิัติ
ตาม 

3.71 0.474 3.83 0.433 -1.270 0.207 

สสส. เป็นองค์กรที่มรีะบบการบรหิารงานท่ีดี น่า
ท างาน 

3.71 0.474 3.83 0.433 -1.270 0.207 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความผูกพันต่อ
องค์กรจ าแนกตามสถานภาพสมรส (ต่อ) 

ความผูกพันต่อองค์กร 
โสด สมรส 

t Sig. 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ฉันปฏิบัติตามค่านิยมวัฒนธรรมการท างานของ สสส. 3.71 0.474 3.83 0.433 -1.270 0.207 
เป้าหมายในการท างานของฉันสอดคลอ้งกับค่านิยมของ 
สสส. 

3.71 0.474 3.83 0.433 -1.270 0.207 

คน สสส. มีความซื่อสัตย์ สุจริตสูง 3.71 0.474 3.83 0.433 -1.270 0.207 
ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกว่าตนเองมีพลังมากมาย 3.71 0.474 3.83 0.433 -1.270 0.207 
ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว 

3.71 0.474 3.83 0.433 -1.270 0.207 

หากเกิดภาวะวิกฤตกับ  สสส. ฉันพร้อมท่ีจะ
เสียสละสิทธิและผลประโยชน์เพื่อให้ สสส.อยู่รอด
ต่อไปได ้

3.71 0.474 3.83 0.433 -1.270 0.207 

สสส. เปรยีบเหมือนบา้นท่ี 2 3.71 0.474 3.83 0.433 -1.270 0.207 

 
จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันของ

บุคลากรของ สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน ภายใต้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

สรุปได้ว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อ
องค์กรที่ไม่แตกต่างกัน 

4.2.2.5 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.5: ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบันที่แตกต่าง
กันของบุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลักเม่ือพบว่าค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความผูกพันต่อ
องค์กรจ าแนกตามระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน 

ความผูกพันต่อองค์กร น้อยกว่า 1 ป ี 1 ปีถึงน้อยกว่า 2 ปี 2 ปีถึงน้อยกว่า 5 ปี 5 ปีหรือน้อยกว่า10 ปี 10 ปีหรือมากกว่า F Sig. 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับและ
พร้อมที่จะปฏิบัติตาม 

3.74 0.528 3.75 0.420 3.64 0.473 3.79 0.384 4.04 0.406 1.775 0.139 

สสส. เป็นองค์กรที่มีระบบการ
บริหารงานที่ดี น่าท างาน 

3.74 0.528 3.75 0.420 3.64 0.473 3.79 0.384 4.04 0.406 1.775 0.139 

ฉันปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรม
การท างานของ สสส. 

3.74 0.528 3.75 0.420 3.64 0.473 3.79 0.384 4.04 0.406 1.775 0.139 

เป้าหมายในการท างานของฉัน
สอดคล้องกับค่านิยมของ สสส. 

3.74 0.528 3.75 0.420 3.64 0.473 3.79 0.384 4.04 0.406 1.775 0.139 

คน สสส. มีความซื่อสัตย์ สุจริตสูง 3.74 0.528 3.75 0.420 3.64 0.473 3.79 0.384 4.04 0.406 1.775 0.139 

ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกว่าตนเองมี
พลังมากมาย 

3.74 0.528 3.75 0.420 3.64 0.473 3.79 0.384 4.04 0.406 1.775 0.139 

ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกว่าเวลา
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

3.74 0.528 3.75 0.420 3.64 0.473 3.79 0.384 4.04 0.406 1.775 0.139 

หากเกิดภาวะวิกฤตกับ  สสส. ฉัน
พร้อมที่จะเสียสละสิทธิและ
ผลประโยชน์เพื่อให้ สสส.อยู่รอด
ต่อไปได้ 

3.74 0.528 3.75 0.420 3.64 0.473 3.79 0.384 4.04 0.406 1.775 0.139 

สสส. เปรียบเหมือนบ้านที่ 2 3.74 0.528 3.75 0.420 3.64 0.473 3.79 0.384 4.04 0.406 1.775 0.139 

 
จากตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบันที่

แตกต่างกันของบุคลากรของ สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน ภายใต้ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สรุปได้ว่า ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบันที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน 

4.2.2.6 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.6: ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. 
มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั ง 2 
กลุ่มเป็นอิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% 
โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความผูกพันต่อ
องค์กรจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ระดับวชิาการ ระดับปฏบิัติการ 

t Sig. 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับและพร้อม
ที่จะปฏิบัติตาม 

3.78 0.444 3.68 0.462 1.090 0.278 

สสส. เป็นองค์กรที่มีระบบการ
บริหารงานที่ดี น่าท างาน 

3.78 0.444 3.68 0.462 1.090 0.278 

ฉันปฏิบัติตามค่านยิม วัฒนธรรมการ
ท างานของ สสส. 

3.78 0.444 3.68 0.462 1.090 0.278 

เป้าหมายในการท างานของฉัน
สอดคล้องกับค่านิยมของ สสส. 

3.78 0.444 3.68 0.462 1.090 0.278 

คน สสส. มีความซ่ือสัตย์ สุจริตสูง 3.78 0.444 3.68 0.462 1.090 0.278 

ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกวา่ตนเองมีพลัง
มากมาย 

3.78 0.444 3.68 0.462 1.090 0.278 

ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกวา่เวลาผ่าน
ไปอย่างรวดเร็ว 

3.78 0.444 3.68 0.462 1.090 0.278 

หากเกิดภาวะวิกฤตกับ  สสส. ฉันพร้อม
ที่จะเสียสละสิทธิและผลประโยชน์
เพื่อให้ สสส.อยู่รอดต่อไปได้ 

3.78 0.444 3.68 0.462 1.090 0.278 

สสส. เปรียบเหมือนบ้านที ่2 3.78 0.444 3.68 0.462 1.090 0.278 

 
จากตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของบุคลากร

ของ สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน ภายใต้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
สรุปได้ว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่

ไม่แตกต่างกัน  
4.2.2.7 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.7: รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของบุคลากร 

สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลักเม่ือพบว่าค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติของความผูกพันต่อองค์กร
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ความผูกพันต่อองค์กร 
น้อยกว่า 25,000 บาท 25,001 – 45,000 บาท มากกว่า 45,000 บาท 

F Sig. 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับ
และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 

3.73 0.455 3.76 0.436 3.81 0.532 0.207 0.813 

สสส. เป็นองค์กรที่มีระบบการ
บริหารงานทีด่ี น่าท างาน 

3.73 0.455 3.76 0.436 3.81 0.532 0.207 0.813 

ฉันปฏิบัติตามค่านยิม 
วัฒนธรรมการท างานของ สสส. 

3.73 0.455 3.76 0.436 3.81 0.532 0.207 0.813 

เป้าหมายในการท างานของ
ฉันสอดคล้องกับค่านิยม
ของ สสส. 

3.73 0.455 3.76 0.436 3.81 0.532 0.207 0.813 

คน สสส. มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริตสูง 

3.73 0.455 3.76 0.436 3.81 0.532 0.207 0.813 

ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกวา่
ตนเองมีพลังมากมาย 

3.73 0.455 3.76 0.436 3.81 0.532 0.207 0.813 

ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกวา่
เวลาผ่านไปอยา่งรวดเร็ว 

3.73 0.455 3.76 0.436 3.81 0.532 0.207 0.813 

หากเกิดภาวะวิกฤตกับ  สสส. 
ฉันพร้อมที่จะเสียสละสิทธิ
และผลประโยชน์ เพื่อให้  
สสส.อยู่รอดต่อไปได ้

3.73 0.455 3.76 0.436 3.81 0.532 0.207 0.813 

สสส. เปรียบเหมือนบ้านที ่2 3.73 0.455 3.76 0.436 3.81 0.532 0.207 0.813 

 
จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของบุคลากร

ของ สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน ภายใต้ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
สรุปได้ว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อ

องค์กรที่ไม่แตกต่างกัน  
4.2.3 สมมติฐานการวิจัยที่ 3: ระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่ง

ความสุขของบุคลากร สสส. มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์กร 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ โดยการทดสอบด้วยการวิเคราะห์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) โดยสูตรของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และเลือกใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 99% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลักเม่ือพบว่า ค่า p-value มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.01 
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โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าตั งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพันธ์ 
ทางลบหรือทางตรงกันข้าม ค่าบวกแสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางเดียวกัน  

r = .50 ถึง 1.00 หรือ r = -.50 ถึง -1.00  แปลความได้ว่า ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
r = .30 ถึง .49 หรือ r   = -.30 ถึง -.49 แปลความได้ว่า ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
r = .10 ถึง .29 หรือ r   = -.10 ถึง -.29   แปลความได้ว่า ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

 
ตารางที่ 4.42 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร 

ความสุขในการ
ท างาน 

ความผูกพัน
ต่อองค์กร 

sig 
ค่าเฉลี่ย 

(x ̅) 
S.D. 

Skewness 
(ความเบ้) 

Kurtosis 
(ความโด่ง) 

Happy Body 0.143 0.133 3.75 0.422 -0.712 0.331 
Happy Relax 0.234 0.013 3.23 0.461 -0.517 0.369 

Happy Heart 0.190 0.044 3.58 0.504 0.274 0.222 
Happy Soul 0.200 0.034 3.61 0.478 0.069 0.085 

Happy Family 0.284** 0.002 3.44 0.724 0.004 -0.574 

Happy Society 0.363** 0.000 3.18 0.402 -0.156 0.731 
Happy Brain 0.227 0.016 3.46 0.590 -0.299 0.469 

Happy Money 0.145 0.128 3.41 0.522 -0.158 -0.403 
Happy Worklife 0.527** 0.000 3.57 0.353 -0.462 -0.086 

** แทนค่า p < 0.01 
 

จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่า p-value ของความสุขในการท างาน 
ในมิติด้าน Happy Family, Happy Society และ Happy Worklife   มีค่าน้อยกว่าระดับความมี
นัยส าคัญท่ี 0.01 และสรุปได้ว่าระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดขององค์กรแห่งความสุขในมิติ
ด้าน Happy Family, Happy Society และ Happy Worklife ของบุคลากรของ สสส. มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบ
สมมติฐานที่ 99% 

เมื่อพิจารณาค่า r โดยจ าแนกรายมิติ พบว่า ระดับความสุขในการท างานของบุคลากร 
สสส. ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข ในด้าน Happy Family มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.10 ถึง 
0.29 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือ หากบุคลากร สสส. มีความสุขในด้าน 
Happy Family ที่มากขึ น ก็จะส่งผลให้มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่มากขึ นในระดับต่ า 
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ส าหรับด้าน Happy Society พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.49 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากบุคลากร สสส. มีความสุขในด้าน 
Happy Society มากขึ น จะส่งผลให้มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่มากขึ นในระดับปานกลาง 

ส าหรับด้าน Happy Worklife พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์กร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ หากบุคลากร สสส. มีความสุขในด้าน Happy Worklife มากขึ น จะ
ส่งผลให้มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่มากขึ นในระดับสูง 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขทั ง 9 มิติ 
พบว่ามีความโน้มเอียงไปในทางบวก ในเรื่องความสัมพันธ์ของความสุขในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร 
ความสุขในการท างานในมิติด้าน Happy Family, Happy Society, และHappy Worklife อยู่ในระดับต่ า ปาน
กลาง และสูง ตามล าดับ โดยมีทิศทางในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่มีค่าน้อยกว่า 0.01
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่องความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการศึกษาค้นคว้าซึ่งใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative Approach) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยศึกษาจากแบบสอบถาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างานของ
บุคลากร สสส. โดยน าเครื่องมือHappinometer มาใช้ในการวัดความสุขของคนท างาน และระบุ
ปัจจัยความสุขและความพึงพอใจในการท างานแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ 
สสส. ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะได้ดังนี  

 

5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร แบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพชีวิตและ
ความสุข  และการส ารวจเอกลักษณ์ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. โดยมีเนื อหาของแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการสอบถามข้อเท็จจริงจากกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และสถานะภาพบุคคลทั่วไปใน สสส. 

ส่วนที่ 2  การส ารวจความพึงพอใจในการท างาน โดยแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อเกี่ยวกับ การ
น าองค์กรของผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาโดยตรง การพัฒนาและการเติบโตใน
อาชีพ ลักษณะของงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน  สภาพแวดล้อมในการท างาน และการได้รับรางวัล/การ
ยอมรับ โดยค าถามแต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือกในลักษณะประเมินค่าเป็น 5 ระดับคือ  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
= 1, ไม่เห็นด้วย = 2 , เฉยๆ = 3, เห็นด้วย = 4  และเห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 

ส่วนที่ 3 การสอบถามคุณภาพชีวิตและความสุข โดยน าแบบวัดความสุขทั ง 9 มิติของ 
HAPPINOMETER มาใช้ในการสอบถามที่ถูกพัฒนาขึ นภายใต้ ความร่วมมือของส านักสนับสนุนสุขภาวะ
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องค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ส่วนที่ 4 การส ารวจเอกลักษณ์ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสส. โดยเป็นข้อมูลจาก
แบบสอบถาม จ านวน 9 ข้อ โดยค าถามแต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือกในลักษณะประเมินค่าเป็น 5 ระดับคือ  
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1  , ไม่เห็นด้วย = 2 , เฉยๆ = 3 , เห็นด้วย = 4  และเห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 

 
5.2 สมมติฐานการวิจัย 
 

5.2.1 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของบุคลากรส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน มีระดับความสุขในการท างาน ตาม
แนวคิดองค์กรแห่งความสุขของที่แตกต่างกัน  

5.2.2 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของบุคลากรส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ท างานในองค์กร
ปัจจุบัน ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

5.2.3 ระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขของบุคลากรส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ระดับความผูกพันต่อองค์กร 
 
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์และประมวลตามแนวทางการวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel 
Design) มีเจตนาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาเป็นข้อสนับสนุนผลการวิจัยให้เกิดความสมบูรณ์ ผู้ศึกษา 
จึงแบ่งการวิเคราะห์และประมวลแยกออกจากกันตามวิธีวิทยาในการวิจัย โดยในส่วนของการ  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้ศึกษาจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งจะวิเคราะห์ 
และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package 
to the Social Sciences: SPSS) เพ่ือค านวณหาค่าสถิติจากแบบสอบถามในระดับต่างๆ ได้แก่  
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การทดสอบค่าที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
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5.4 สรุปผลการวิจัย  
 

จากการวิจัย เรื่อง ความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีจ านวนประชากร  ทั งสิ น 150 คน โดย
ผู้วิจัยได้ท าการส่งแบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์กลับคืนมารวมทั งสิ นจ านวน 
112 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 74.66 ของจ านวนแบบสอบถามทั งหมด ได้ท าการสรุปวิจัยโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี  

 
5.4.1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 70.53 มีอายุ
อยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.64 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจ านวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.93 มีสถานภาพโสดจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 63.39 ในกลุ่มประชากรเพศหญิง
จ านวน 79 คน พบการตั งครรภ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 ระยะเวลาที่ท างานในองค์กร
ปัจจุบัน 2 ปีถึงน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และในปัจจุบันบุคลากร สสส. กับ
ครอบครัวมีการปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดเดียวกันจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 59.82 ก่อนที่จะมา
ท างานที่ สสส. บุคลากร สสส. เคยท างานที่อ่ืนมาก่อน 1-3 ที่ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 72.32 
ต าแหน่งในปัจจุบันอยู่ในระดับวิชาการจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 มีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 บุคลากรที่เคยเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศส าหรับพนักงานใหม่จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 79.46 และมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
ขึ นโดย สสส. บ่อยครั งจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10 
 5.4.2 ระดับความพึงพอใจต่อองค์กร 
 
ตารางที่ 5.1 สรุปภาพรวมค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อองค์กร 

ความพึงพอใจต่อองค์กร ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 
การน าองค์กร 3.87 0.69 เห็นด้วย 2 
เพื่อนร่วมงาน 3.78 0.65 เห็นด้วย 4 
การปฏิบัติของผู้บังคับบญัชาโดยตรง 3.89 0.73 เห็นด้วย 1 
การพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ 3.49 0.76 เห็นด้วย 6 
ลักษณะของงาน 3.82 0.68 มาก 3 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3.48 0.74 มาก 7 
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ตารางที่ 5.1 สรปุภาพรวมค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อองค์กร (ต่อ) 

ความพึงพอใจต่อองค์กร ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 3.52 0.78 มาก 5 
การไดร้ับรางวัลและการยอมรับ 2.98 0.61 ปานกลาง 8 

 
 จากตารางที่ 5.1 พบว่าบุคลากร สสส. มีระดับความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับเห็น

ด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ มีค่าอยู่ระหว่าง 2.98 – 3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น โดยเรียงล าดับ

จากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ พบว่าบุคลากร สสส. มีความพึงพอใจในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา

โดยตรงมากท่ีสุด (x ̅= 3.89, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ การน าองค์กร (x ̅= 3.87, S.D. = 0.69) และ

ความพึงพอใจในลักษณะของงาน (x ̅= 3.82, S.D. = 0.68) 
5.4.3 ระดับความสุขในการท างาน 9 มิติ 
 

ตารางที่ 5.2 สรุปภาพรวมค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการท างาน 9 มิติ  
ความสุขในการท างาน ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล อันดับ 

Happy Body 3.75 0.86 มาก 1 

Happy Relax 3.23 0.71 ปานกลาง 6 
Happy Heart 3.58 0.73 มาก 2 

Happy Soul 3.42 0.69 มาก 5 

Happy Family 3.44 0.91 มาก 4 
Happy Society 3.18 0.69 ปานกลาง 7 

Happy Brain 3.46 0.75 มาก 3 

Happy Money 3.41 0.76 ปานกลาง 5 
Happy Worklife 3.75 0.81 มาก 1 

 
 จากตารางที่ 5.2 พบว่า บุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานอยู่ในระดับพึงพอใจมากใน 

5 มิติ และพึงพอใจปานกลางใน 3 มิติ โดยมีค่าเฉลี่ย (x)̅ มีค่าอยู่ระหว่าง 3.18 – 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ

เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ โดยอันดับ 1 มี 2 มิติ คือ Happy Body (x ̅= 3.75, S.D. = 0.86) 

และ Happy Worklife (x ̅= 3.75, S.D. = 0.81) รองลงมาคือ Happy Society (x ̅= 3.58, S.D. = 0.73) และ 

Happy Money (x ̅= 3.46, S.D. = 0.75) ตามล าดับ 
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5.4.4 ระดับความผูกพันต่อองค์กร 
จากการศึกษาพบว่า บุคลากร สสส. มีความผูกพันต่อองค์กร สสส. ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยทั ง 9 ประเด็น (x ̅= 3.75, S.D. = 0.66) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นโดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ พบว่าบุคลากร สสส. มีแนวโน้มที่จะยอมรับกฎระเบียบ ข้อบังคับของ สสส. และ

พร้อมที่จะปฏิบัติตาม (x ̅= 4.13, S.D. = 0.43) รองลงมาคือบุคลากร สสส. ปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรมการ

ท างานของ สสส. (x ̅= 3.89, S.D. = 0.60) และหากเกิดวิกฤตกับ สสส. บุคลากรพร้อมที่จะเสียสละสิทธิและ

ผลประโยชน์เพ่ือให้ สสส. อยู่รอดต่อไปได้ (x ̅= 2.99, S.D. = 0.84) 
5.4.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1: ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของ

บุคลากรของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีระดับความสุขในการท างาน ตาม
แนวคิดองค์กรแห่งความสุขของบุคลกรที่แตกต่างกัน โดยสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5.3 ดังนี  
 
ตารางที่ 5.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.1: เพศที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความสุข
ในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยบางส่วน โดยมีราย
ด้านที่แตกต่างกัน ดังนี  
Happy Family (t = -2.222, P = 0.028) 
Happy Money (t = -3.636, P = 0.000) 

1.2: อายุที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความสุข
ในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

1.3: ระดับการศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. 
มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่ง
ความสุขที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยบางส่วน โดยมีราย
ด้านที่แตกต่างกัน ดังนี  
Happy Brain (t = -2.763, P = 0.007) 
Happy Money (t = -2.572, P = 0.012) 

1.4: สถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. 
มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่ง
ความสุขที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยบางส่วน โดยมีราย
ด้านที่แตกต่างกัน ดังนี  
Happy Family (t = -2.309, P = 0.023) 

1.5: ระยะเวลาที่ท างานในองค์กร ที่ แตกต่างกันของ
บุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิด
องค์กรแห่งความสุขที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยบางส่วน โดยมีราย
ด้านที่แตกต่างกัน ดังนี  
Happy Society (F = 3.479, P = 0.010) 
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ตารางที่ 5.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.6: ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับ
ความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

1.7: รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มี
ระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่ง
ความสุขที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
5.4.6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2: ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

ของบุคลากรของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีระดับผูกพันต่อองค์กรที่
แตกต่างกัน โดยสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5.4 ดังนี  
 
ตารางที่ 5.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

2.1: เพศที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

2.2: อายุที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

2.3: ระดับการศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกันของบุคลากร 
สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

2.4: สถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. 
มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

2.5: ระยะเวลาที่ท างานในองค์กร ที่แตกต่างกันของ
บุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่าง
กัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

2.6: ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

2.7: รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มี
ระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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5.4.7 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3: ระดับความสุขในการท างานตามแนวคิด
องค์กรแห่งความสุขของบุคลากรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับ ระดับความผูกพันต่อองค์กร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่า p-value ของความสุขในการท างานด้าน 
Happy Family, Happy Society และHappy Worklife มีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญที่ 0.01 
และสรุปได้ว่าระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในมิติของ Happy Family, 
Happy Society และHappy Worklife ของบุคลากร สสส. มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 99% โดย
สามารถสรุประดับความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ได้ตามตารางท่ี 48 ดังต่อไปนี  

ตารางที่ 5.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 

ความสุขในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ ์
Happy Body 0.143 (0.133) ปฏิเสธสมมติฐาน ระดับต่ า 

Happy Relax 0.234 (0.013) ปฏิเสธสมมติฐาน ระดับต่ า 
Happy Heart 0.190 (0.044) ปฏิเสธสมมติฐาน ระดับต่ า 

Happy Soul 0.200 (0.034) ปฏิเสธสมมติฐาน ระดับต่ า 
Happy Family 0.284** (0.002) ยอมรับสมมติฐาน ระดับต่ า 
Happy Society 0.363** (0.000) ยอมรับสมมติฐาน ระดับปานกลาง 
Happy Brain 0.227 (0.016) ปฏิเสธสมมติฐาน ระดับต่ า 
Happy Money 0.145 (0.128) ปฏิเสธสมมติฐาน ระดับต่ า 
Happy Worklife 0.527** (0.000) ยอมรับสมมติฐาน ระดับสูง 

 
5.5 อภิปรายผลการวิจัย 
 

5.5.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1: ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของบุคลากร
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีระดับความสุขในการท างาน ตาม
แนวคิดองค์กรแห่งความสุขของบุคลกรที่แตกต่างกัน 

5.5.1.1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1: เพศท่ีแตกต่างกันของบุคลากร 
สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy Family, Happy 
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Money ที่แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่าบุคลากรเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมีระดับความสุขในการ
ท างานในด้านดังกล่าวข้างต้นสูงกว่าบุคลากรเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นภัส จิตต์ธี
ภาพ ที่พบว่าเพศที่แตกต่างกันของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง มีความสุขใน
การท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่สอดคล้องกับอารีรัตน์ วิจิตรพัชรผล ที่พบว่า
เพศท่ีแตกต่างกันของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสุขของบุคลากร 

5.5.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2: อายุที่แตกต่างกันของบุคลากร 
สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข ที่ไม่แตกต่างกัน 

5.5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 : ระดับการศึกษาสูงสุดที่
แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน 
Happy Brain, Happy Money ที่แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกมีแนวโน้มที่จะมีระดับความสุขในการท างานสูงกว่าบุคลากรที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ ากว่า ซึ่งผู้วิจัยได้ตั งข้อสังเกตว่าระดับการศึกษาที่สูงขึ น จะส่งผลให้
บุคลากรมีแนวโน้มที่จะสามารถคิดวิเคราะห์ และบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น การจัดการด้านการเงิน 
เป็นต้น รวมถึงการจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ นจะส่งผลให้ความก้าวหน้าในอาชีพได้ชัดเจนมากกว่า 
ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ต่อเดือนสูงขึ นตามไปด้วย 

5.5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1.4: สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน
ของบุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน Happy 
Family ที่แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่มีสถานะสมรสแล้วมีแนวโน้มที่จะมีระดับ
ความสุขในการท างานสูงกว่าบุคลากรที่มีสถานะโสด ซึ่งผู้วิจัยได้ตั งข้อสังเกตว่าบุคลากรที่สมรสแล้ว
จะให้ความส าคัญในเรื่องครอบครัวมากกว่า จึงมีเวลาอยู่กับครอบครัว และมีการท ากิจกรรมร่วมกัน
มากกว่า    

5.5.1.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.5: ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรที่
แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้าน 
Happy Society ที่แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี มีแนวโน้มที่จะมีระดับความสุขในการท างานน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ซึ่งผู้วิจัยได้ตั งข้อสังเกต
ว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน และเมื่อเกิดปัญหาในการท างานในด้านต่างๆ ยังไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาต่างๆได้ดี
เท่ากับคนที่มีระยะเวลาการท างานในองค์กรที่มากกว่า เนื่องจากยังไม่มีความมั่นใจที่จะปรึกษากับ
เพ่ือนร่วมงาน 

5.5.1.6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1.6: ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของ
บุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข ที่ไม่แตกต่างกัน 
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5.5.1.7 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1.7: ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของ
บุคลากร สสส. มีระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข ที่ไม่แตกต่างกัน 
   

5.5.2 สมมติฐานการวิจัยที่ 2: ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างของบุคลากร 
สสส. ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน 
ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

 
5.5.2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2.1: เพศท่ีแตกต่างกันของบุคลากร 

สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน 
5.5.2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2.2: อายุที่แตกต่างกันของบุคลากร 

สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน 
5.5.2.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2.3: ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่าง

กันของบุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน 
5.5.2.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2.4: สถาพการสมรสที่แตกต่างกันของ

บุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน 
5.5.2.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 2.5: ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรที่

แตกต่างกันของบุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน 
5.5.2.6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2.6: ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของ

บุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน 
5.5.2.7 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2.7: รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของ

บุคลากร สสส. มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน 
 

5.5.3 สมมติฐานการวิจัยที่ 3: ระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่ง
ความสุขของบุคลากร สสส. มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์กร 

ผลการวิจัยพบว่าระดับความสุขในการท างานตามแนวองค์กรแห่งความสุขของ
บุคลากร สสส. ในด้าน Happy Family, Happy Society, Happy Worklife มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ระดับความสุขในการท างานของ
บุคลากรในด้าน Happy Worklife มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับระดับความผูกพันต่อองค์กร 
กล่าวคือ หากบุคลากร สสส. มีความสุขในด้าน Happy Worklife ที่มากขึ น ก็จะส่งผลให้มีระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรที่มากขึ นในระดับสูง ซึ่งผู้วิจัยได้ตั งข้อสังเกตว่า ความสุขในมิติ Happy Worklife นี  
เกิดจากการผสมผสานจากปัจจัยในหลายๆด้านที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ในองค์กร เช่น โอกาสในการ
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เติบโตในต าแหน่ง การจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการที่ได้รับ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี 
ล้วนมีผลต่อการคาดการณ์ถึงระดับความผูกพันต่อองค์กร 

นอกจากนี ผลการวิจัยยังพบว่าระดับความสุขในการท างานของบุคลากร สสส. ในด้าน 
Happy Society มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับระดับความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ 
หากบุคลากรมีความสุขในด้านดังกล่าวที่มากขึ น ก็จะส่งผลให้มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่มากขึ น
ในระดับปานกลาง 

ส่วนระดับความสุขในการท างานของบุคลากร สสส. ในด้าน Happy Family มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ากับระดับความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ หากบุคลากรมีความสุขใน
ด้านดังกล่าวที่มากขึ น ก็จะส่งผลให้มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่มากขึ นในระดับต่ า 
 
5.6 ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัย 

 
งานวิจัยนี ได้จัดท าขึ นเพ่ือท าการศึกษาระดับความสุขตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขที่

มีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สสส.  โดยผู้วิจัยได้ท าการสรุป
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากร และสามารถก าหนดเป็น
นโยบายระดับองค์กรเพ่ือลงสู่การปฏิบัติ รวมทั งส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรต่อไป 
ดังนี  

5.6.1  จากผลการวิจัยที่พบว่าระดับความสุขของบุคลากร สสส. ที่มีระยะเวลาการ
ท างานในองค์กรน้อยกว่า 2 ปี มีแนวโน้มที่จะมีความสุขในด้าน Happy Society ที่น้อยกว่าบุคลากร
กลุ่มที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 2 ปีขึ นไป ดังนั นการพัฒนาบุคลากรใหม่ควรมีการก าหนด 
On boarding roadmap โดยให้พ่ีเลี ยงหรือโค้ชชิ่งในส านัก/ฝ่าย และเพ่ือนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง ช่วย
ดูแลให้พนักงานใหม่ เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์การท างาน จากพ่ีเลี ยงส านัก/ฝ่าย 
และเพ่ือนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถเข้าใจ มีแนวทาง และยอมรับกับความคาดหวังตาม
วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และควรมีการแนะน าขอบเขตของ
งานที่รับผิดชอบ และรับทราบถึงตารางการท างานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนแรก  ทั งนี ควรมีการ
พัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ชของพ่ีเลี ยง 

5.6.2 จากผลการวิจัยพบว่าความสุขในด้าน Happy Worklife มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง ดังนั นองค์กรควรตระหนักและก าหนดแนวทางเพ่ือเพ่ิมระดับ
ความสุขในด้านดังกล่าวให้แก่บุคลากร เช่น การแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการด าเนินนโยบาย
ในการดูแลบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และเพ่ิมความยืดหยุ่นในการปรับรูปแบบการ
ท างานให้เหมาะสมกับกับบุคลากรเมื่อพบว่าบุคลากรมีความเครียดจากการท างาน รวมทั งควรมีการ
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จัดกิจกรรมสันทนาการที่นอกเหนือไปจากการท างานปกติ เพ่ือเพ่ิมระดับความสุขในด้าน Happy 
Worklife 

5.6.3 จากผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจต่อองค์กรในด้านการได้รับรางวัลและการ
ยอมรับอยู่ ในระดับปานกลาง ดังนั นองค์กรจึงควรพิจารณาถึงแนวทางในการให้รางวัลหรือ
ค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่นอกเหนือไปจากรายได้ประจ า รวมถึงมีการยกย่องชมเชยเมื่อบุคลากร
ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 

 
5.7 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 

จากการวิจัยเรื่องความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
ดังต่อไปนี  

5.7.1 การศึกษาในครั งต่อไปควรจะรวมค าถามในแบบสอบถามบางข้อในแต่ละปัจจัยที่
มีความหมายคล้ายกัน และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่
เสียเวลามากเกินไป และค าตอบที่ได้มีความครบถ้วนและตรงประเด็นมากขึ น 

5.7.2 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั งนี  คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยสุ่มให้บุคลากร สสส. เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คน โดยหลังจากส่ง
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์กลับคืนมารวมทั งสิ น 112 ชุด หรือคิดเป็นร้อย
ละ 74.66 ซึ่งอัตราการตอบกลับถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั นส าหรับงานวิจัยในอนาคต ผู้ วิจัย
ควรค านึงถึงรูปแบบการส่งแบบในรูปแบบออนไลน์ซึ่งจะเข้าถึงได้ง่ายและมีความเหมาะสมกับบริบท
ขององค์กรในปัจจุบันมากกว่า รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการตอบกลับแบบสอบถาม 
เช่น การมอบสิ่งตอบแทนส าหรับผู้ที่ตอบกลับข้อมูล ซึ่งจะน าไปสู่การผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
ใกล้เคียงที่สุด 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 
การวิจัยเรื่อง ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

แบบสอบถามฉบับนี เป็นส่วนหนึ่งในการท าวิจัยเฉพาะกรณีของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการ

สาธารณะ ส าหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) และน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กร และน าเสนอแนวทางการ

แก้ไขปัญหาการลาออกของบุคลากร สสส. 

 ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา และการท าวิจัย ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และขอขอบพระคุณเป็น

อย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  :   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 :    ความพึงพอใจในการท างาน 

ส่วนที่ 3 :     ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และความสุขในการท างาน 

ส่วนที่ 4 :     ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 

ส่วนที่1: ข้อมูลส่วนบุคคล  

1.1 เพศ   

 1. ชาย 2. หญิง         3. เพศทางเลือก 

1.2 อายุ ............................... ปี  
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1.3 ท่านจบการศึกษาสูงสุด ในระดับใด (ไม่รวมระดับการศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษา) 

 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี    

 3. ปริญญาโท    4. ปริญญาเอก  

1.4 สถานภาพสมรส 

1. โสด                                            2. จดทะเบียนสมรสและอยู่ร่วมกัน   

3. ไม่จดทะเบียนสมรสแต่อยู่ด้วยกัน         4. อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน  

5. หม้าย                                   6. หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 

1.5 ขณะนี ท่านก าลังตั งครรภ์หรือไม่ 

 0. เป็นเพศชาย    1. ไม่ได้ตั งครรภ์ 2. ตั งครรภ์ 

1.6 ระยะเวลาที่ท่านท างานในสสส.รวมทั งหมด 

 1. ไม่ถึงปี 2. 1 ปี ถึงน้อยกว่า 2 ปี   3. 2 ปี ถึงน้อยกว่า 5 ปี 

4. 5 ปี ถึงน้อยกว่า 10 ปี 5. 10 ปี หรือมากกว่า 

1.7 ในปัจจุบัน ท่านกับครอบครัวมีการปฏิบัติงานใกล้ชิดกันเพียงใด 

 1. อยู่จังหวัดเดียวกัน  2. อยู่คนละจังหวัดแต่เดินทางไปกลับได้ 

3. อยู่คนละจังหวัดและไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ 

1.8 ก่อนที่ท่านจะมาท างานท่ีสสส.ท่านเคยท างานที่อ่ืนมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยท ามาแล้วกี่แห่ง 

0. ไม่เคยท างานที่ไหนมาก่อน   1. ท ามาแล้ว 1-3 ที่    2. ท ามาแล้ว 4-6 ที่

 3. ท ามาแล้ว 7-9 ที ่           4. ท ามาแล้วมากกว่า 10 ที่ 

1.9 ต าแหน่งปัจจุบันของท่าน 

 1. ระดับวิชาการ                  2. ระดับปฏิบัติการ                 

3. จ้างตามภารกิจเฉพาะ (Outsource) 

1.10 ท่านมีรายได้ต่อเดือน โดยประมาณเดือนละเท่าใด (รายได้+เงินเดือน+ค่าตอบแทนอ่ืนๆ
และรายได้นอกเหนือจากรายได้ประจ า) 
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1. น้อยกว่า 15,000 บาท  2. 15,000-25,000 บาท 

 3. 25,001-35,000 บาท  4. 35,001-45,000บาท 

 5. 45,001-55,000 บาท  6. 55,001-65,000 บาท 

7.65,001-75,000 บาท  8. 75,001-85,000 บาท            

9. 85,000บาทหรือมากกว่า 

1.11 ท่านเคยเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศส าหรับพนักงานใหม่ที่ทางสสส. เคยจัดขึ นหรือไม่ 

1. เคย    2. ไม่เคย 

1.12 การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ นโดย สสส.  

1. ไม่เคยเข้าร่วม  2. เข้าร่วมน้อย 

3. เข้าร่วมบ่อยครั ง  4. เข้าร่วมทุกครั ง ถ้าไม่ติดภารกิจ 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อองค์กร 

2.1. การน าองค์กร 
ผู้บริหารของ สสส.หมายถึง ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และผูอ้ านวยการส านกั/ฝ่าย  

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

1. ผู้บริหารของ สสส.สามารถสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจทิศทาง
และเป้าหมายขององค์กรได้อยา่งชัดเจน 5 4 3 2 1 

2. ผู้บริหารของ สสส.สามารถบริหารงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างด ี

5 4 3 2 1 

3. ผู้บริหารของ สสส.สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ในเชิงรุก 5 4 3 2 1 

4. ผู้บริหารของ สสส.เปิดโอกาสให้บุคลากรติดต่อสื่อสารใน
การให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก 

5 4 3 2 1 

5. ผู้บริหารของ สสส.ค านึงถึงความอยู่ดมีีสุขของบุคลากร 5 4 3 2 1 

6. ผู้บริหารของ สสส.ใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นก้าวต่อไปในการให้บริการ 5 4 3 2 1 

7. ผู้บริหารของ สสส.เป็นต้นแบบของบคุลากร  5 4 3 2 1 

8. โดยรวมฉันมีความเชื่อถือไวว้างใจในผู้บริหารของ สสส. 5 4 3 2 1 
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2.2 เพื่อนร่วมงาน  

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

9. บุคลากรของ สสส.มีความสามารถในการท างานให้ได้ผล
ตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว ้

5 4 3 2 1 

10. ส่วนงานต่างๆ ใน สสส.จะยื่นมอืเขา้มาช่วยเหลือและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกันในการท างาน 

5 4 3 2 1 

11. ในภาพรวมฉันสามารถเช่ือถอืและไว้วางใจเพื่อนรว่มงานได้ 5 4 3 2 1 

 
2.3 การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หมายถึง หวัหน้างานของท่าน ซึ่งอยู่ถัดจากท่านไป 1 ขั น และท่านขึ นตรงต่อหวัหน้างานผู้นี  

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

12. หัวหน้างาน สามารถสือ่สารให้ฉันเห็นได้อย่างชัดเจนถึงสิ่ง
ที่คาดหวังจากฉันในการท างาน 

5 4 3 2 1 

13. หัวหน้างาน ใส่ใจ/ ให้ความส าคัญกบัเป้าหมายและค่านยิม
ในการท างานของฉัน 

5 4 3 2 1 

14. หัวหน้างาน ให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับผล
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคนอยา่งสม่ าเสมอ 

5 4 3 2 1 

15. หัวหน้างาน ช่วยฉันแก้ปัญหาในการท างาน 5 4 3 2 1 

16. หัวหน้างาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ฉันได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ 
ในการท างาน 

5 4 3 2 1 

17. หัวหน้างาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 

5 4 3 2 1 

18. หัวหน้างาน รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่
แตกต่างไปจากของตน 

5 4 3 2 1 

19. หัวหน้างาน ให้ความส าคัญและยกย่องผลงานที่ออกมาดี 5 4 3 2 1 

20. โดยรวม ฉันมีความเชื่อถอื ไวว้างใจผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ของฉัน 

5 4 3 2 1 
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2.4 การพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

21. ฉันมองเห็นเส้นทางก้าวหนา้ในสายอาชีพ ของฉันที่ สสส.
ได้อย่างชัดเจน 

5 4 3 2 1 

22. ฉันสามารถโยกยา้ยสายงานได้ ถา้ฉนัเห็นว่างานใหม่
เหมาะสมกับฉันมากกวา่ 

5 4 3 2 1 

23. ในภาพรวมฉันมีความพึงพอใจในโอกาสที่ได้รับการพัฒนา
เพื่อความกา้วหนา้ในอาชพีของฉัน 

5 4 3 2 1 

24. ในภาพรวมฉันพึงพอใจโอกาสในการเติบโตในอาชีพของฉัน
ที่ สสส. 

5 4 3 2 1 

 
2.5 ลักษณะของงาน 

ข้อความ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

25. งานที่ท่านท าในปัจจุบัน มีคุณค่า 5 4 3 2 1 

26. งานที่ท่านท าในปัจจุบัน มีความทา้ทาย 5 4 3 2 1 

27. งานที่ท่านท าในปัจจุบัน มีความสอดคล้องระหว่างทักษะที่มีกับ
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการท างาน 

5 4 3 2 1 

28. งานที่ท่านท าในปัจจุบันมโีอกาสที่จะได้ใช้ทักษะและความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 

29. งานที่ท่านท าในปัจจุบัน มีความเปน็อิสระสามารถมีส่วน
ร่วมในการคิด พัฒนา และออกแบบนวตักรรมในกระบวนการ
ท างาน 

5 4 3 2 1 

30. งานที่ท่านท าในปัจจุบัน มีความชัดเจนในขอบเขตความ
รับผิดชอบของงานที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

31. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในงานที่ท าในปัจจบุัน 5 4 3 2 1 

 
2.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ข้อความ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

32. ท่านคิดว่า สสส.มีความเป็นธรรมของกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 

33. ท่านคิดว่าผลการประเมินที่ท่านได้รับเมื่อเทียบกับ
บุคลากรที่ท างานเหมือนๆกันมีความเปน็ธรรม 

5 4 3 2 1 
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ข้อความ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

34. ท่านคิดว่า สสส.มีความคงเส้นคงวา/ เท่าเทียมกัน ของ
การน ากระบวนการนี ไปใช้ในการประเมนิบุคลากร 

5 4 3 2 1 

35. ท่านคิดว่า สสส.มีความถูกต้อง/ แม่นย าของข้อมูลที่
น ามาใช้ในการประเมินบุคลากร 

5 4 3 2 1 

36. ท่านคิดว่า ผลการประเมินที่ท่านได้รับเมื่อเทียบกับความ
ทุ่มเทให้กับงานของท่านมีความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

37. ท่านคิดว่า ผลการประเมินที่ท่านได้รับเมื่อเทียบกับ
ความส าเร็จของงานที่ฉันท า มีความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

38. ในภาพรวมทา่นคิดว่า สสส.มีความยุตธิรรมในเรื่องการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 

 
2.7สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ข้อความ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

39. ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์/ เครื่องใช้
ส านักงาน 

5 4 3 2 1 

40. ความเหมาะสมของปริมาณคนกับปริมาณภาระงานหลัก
ของสายงานของฉัน 

5 4 3 2 1 

41. ความสมดุลระหวา่งการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว
ของฉัน 

5 4 3 2 1 

 
2.8 การได้รับรางวัลและการยอมรับ 

ข้อความ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

42. ท่านได้รับของขวัญ/ สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ เช่น เลี ยงอาหาร
กลางวัน เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

43. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจเกีย่วกับประสบการณ์ใน
การได้รับรางวัลและการยอมรับ 

5 4 3 2 1 

44. โดยภาพรวม สสส.มกีารยกยอ่งชมเชยบุคลากรอยู่เสมอ 5 4 3 2 1 

 
โดยภาพรวมแล้ว ท่านมีความพึงพอใจต่อการท างานที่ สสส.ในระดับใด 
  1. พึงพอใจมาก    2. พึงพอใจ   3. เฉยๆ 
  4. ไม่พึงพอใจ    5. ไม่พึงพอใจเลย 
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ส่วนที่ 3 คุณภาพชีวิตและความสุข 
3.1 Happy Body / สุขภาพกายดี 

 

1. ปัจจุบัน ท่านมีน  าหนัก............กิโลกรัม    ส่วนสูง................เซนติเมตร  เส้นรอบเอว.........นิ ว 

2. โดยปกติท่านกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ยสัปดาห์ 

 1. ไม่กิน    2. กินแต่ไม่บ่อย(1-2 วัน)  
 3.กินเป็นบางครั ง (3-4 วัน)            4. กินเป็นประจ า (5-6 วัน)                
 5. กินทุกวัน 

3. ปัจจุบันท่านออกก าลังกายโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน 
   1. ไม่ได้ออกก าลังกาย    2. น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์  
   3.จ านวน 3 วันต่อสัปดาห์    4. มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์            

           5. ทุกวัน  
4. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่/ ใบจาก / ยาเส้น หรือไม่  
   1. สูบเป็นประจ า    2. สูบบ่อยครั ง    
   3. สูบนาน ๆ  ครั ง      4. ไม่สูบแต่เคยสูบ    
       5. ไม่เคยสูบเลย 
5.  ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพื นบ้านหรือไม่ 
   1. ดื่มเกือบทุกวัน/เกือบทุกสัปดาห์   2. ดื่มเกือบทุกเดือน   
   3. ดื่มปีละ 1-2 ครั ง    4. ไม่ดื่มแต่เคยดื่ม    
       5. ไม่เคยดื่มเลย 
6. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านหรือไม่ 
   1. ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด   2. พอใจน้อย    
   3. พอใจปานกลาง    4. พอใจมาก    
       5. พอใจมากท่ีสุด 
 

7. โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าได้รับการพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ 
   1. ไม่พอ/น้อยที่สุด    2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก    
       5. มากที่สุด 

3.2 Happy Relax / ผ่อนคลายดี 
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8. โดยรวมแล้วใน 1 สัปดาหท์่านท ากิจกรรมเพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูหนัง 
ฟังเพลง ช็อปปิ้ง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่ 
   1. ไม่ได้ท า/น้อยที่สุด    2. น้อย   
   3.ปานกลาง    4. มาก             
       5. มากที่สุด 
9. โดยรวมแลว้ท่านมีความเครียด (เครียดจากการท างาน/ เรื่องครอบครัว/ เรื่องอ่ืน )ๆ บ้างหรือไม่ 
   1. เครียดมากที่สุด    2. เครียดมาก    
   3. เครียดปานกลาง    4. เครียดน้อย    
       5. ไม่เครียดเลย 
10. โดยรวมแล้วท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง หรือไม่ 
   1. ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังเลย   2. เป็นไปตามที่คาดหวังเล็กน้อย  
   3. เป็นไปตามที่คาดหวังปานกลาง   4. เป็นไปตามที่คาดหวังมาก  
       5. เป็นไปตามที่คาดหวังมากที่สุด 
11. เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่านสามารถจัดการกับปัญหาได้หรือไม่ 
   1. ไม่สามารถจัดการได้เลย    2.จัดการได้น้อยมาก   
   3.จัดการได้ปานกลาง    4. จัดการได้มาก    
       5. จัดการได้มากท่ีสุด 
 

3.3 Happy Heart / น้ าใจดี 
12. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกเอื ออาทร / ห่วงใย ต่อคนรอบข้างหรือไม่ 
   1. ไม่รู้สึกเลย/น้อยที่สุด    2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก    
       5. มากที่สุด 
13. โดยรวมแล้ว ท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้างหรือไม่ 
   1. ไม่เคย/แทบจะไม่เคยช่วย   2. นานๆ ครั ง    
   3. ช่วยบ้างบางครั ง    4. ช่วยแทบทุกครั ง   
       5. ช่วยทุกครั ง 
14. โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยินดี ในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม หรือไม่ 
   1. ไม่เต็มใจ/เต็มใจน้อยที่สุด   2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก    
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       5. มากที่สุด 
15. โดยรวมแล้วท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่าการบริจาคสิ่งของ หรือไม่ 
   1. ไม่เข้าร่วม/เข้าร่วมน้อยที่สุด   2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก   
       5. มากที่สุด 
16. โดยรวมแล้วท่านได้ท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม  เช่น 
การคัดแยกขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น 
   1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด    2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก    
       5. มากที่สุด 
 

3.4 Happy Soul / จิตวิญญาณดี 
17. โดยรวมแล้วท่านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ ศาสนา/ การให้ทาน หรือไม่ 
   1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด    2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก    
       5. มากที่สุด 
18. โดยรวมแล้ว ท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบหรือไม่ 
   1. ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยที่สุด   2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก    
       5. มากที่สุด 
19. โดยรวมแล้ว ท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่ส านึกผิด 
   1. ไม่ยกโทษ/ให้อภัยน้อยที่สุด   2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก      
       5. มากที่สุด 
20. โดยรวมแล้ว ท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ 
   1. ไม่ยอมรับ/ขอโทษน้อยที่สุด   2. น้อย    
   3. ปานกลาง       4. มาก    
       5. มากที่สุด 
21. โดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือช่วยเหลือท่าน 
   1. ไม่ตอบแทน/ตอบแทนน้อยที่สุด      2. น้อย    
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   3. ปานกลาง       4. มาก    
       5. มากที่สุด 

 

3.5 Happy Family / ครอบครัวดี 
22. ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัว เพียงพอหรือไม่ 
   1. ไม่เพียงพอ    2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก    
       5. มากที่สุด 
23. ท่าน ท ากิจกรรม (ออกก าลังกาย ท าบุญ ซื อของ ฯลฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว  
   1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด    2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก    
       5. มากที่สุด 
24. โดยรวมแล้วท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่านหรือไม่ 

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

3.6 Happy Society / สังคมดี 
25. โดยรวมแล้ว เพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อท่านหรือไม่ 
   1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด    2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก        
       5. มากที่สุด 
26. โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ ข้อบังคับของสังคม หรือไม่ 
   1. ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยที่สุด   2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก      
       5. มากที่สุด 
27. โดยรวมแล้วท่านรู้สึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่ 

 1. ไม่รู้สึก/รู้สึกน้อยที่สุด    2. น้อย    
 3. ปานกลาง    4. มาก    
 5. มากที่สุด 
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28.โดยรวมแล้ว เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในองค์กรได้หรือไม่ 
 1. ไม่ได้/ได้น้อยที่สุด    2. น้อย    
 3. ปานกลาง    4. มาก    
 5. มากที่สุด 

29. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่า สังคมไทยทุกวันนี  มีความสงบสุข หรือไม่ 
   1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด    2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก    
       5. มากที่สุด 
30. โดยรวมแล้วทุกวันนี ท่านใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่ 
   1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด    2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก   
      5. มากที่สุด 
 

3.7 Happy  Brain / ใฝ่รู้ดี 
31. โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือไม่ 

 1. ไม่สนใจ/สนใจน้อยที่สุด    2. น้อย    
 3. ปานกลาง    4. มาก    
 5. มากที่สุด 

32. โดยรวมแล้ว ท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตหรือไม่ 
   1. ไม่สนใจ/สนใจน้อยที่สุด    2. น้อย    
   3. ปานกลาง    4. มาก        
       5. มากที่สุด 
33. ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
หรือไม่ 
   1. ไม่มีโอกาส/มีโอกาสน้อยที่สุด      2. มีโอกาสน้อย   
   3. มีโอกาสปานกลาง       4. มโีอกาสมาก   
       5. มีโอกาสมากท่ีสุด 
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3.8 Happy  Money / สุขภาพเงินดี 
34. ท่านรู้สึกว่า การผ่อนช าระหนี สินต่าง ๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ หรือไม่ 
    1. เป็นภาระหนักท่ีสุด       2. เป็นภาระหนักมาก   
    3. เป็นภาระปานกลาง       4. เป็นภาระน้อย   
    5. ไม่เป็นภาระ/ ไม่ได้ผ่อนช าระ / ไม่มีหนี สิน 
35. ท่านผ่อนช าระหนี ตามก าหนดเวลาทุกครั งหรือไม่ 
    1. ไม่ตรงเวลาทุกครั ง       2. ไม่ตรงเวลาบ่อยครั ง    
    3. ตรงเวลาบ้างบางครั ง       4. ตรงเวลาเกือบทุกครั ง   
    5. ตรงเวลาทุกครั ง/ ไม่ได้ผ่อนช าระ / ไม่มีหนี สิน 
36. โดยรวมแล้ว ท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือนหรือไม่ 
     1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด       2. มี/ เก็บออมเพียงเล็กน้อย  
     3. มี/ เก็บออมปานกลาง       4. มี/ เก็บออมมาก   
     5. มี/ เก็บออมมากที่สุด  
37. โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายจ่ายทั งหมดในแต่ละเดือน 
    1. รายจ่ายเกินกว่ารายได้มาก       2. รายจ่ายเกินกว่าเล็กน้อย  
    3. รายได้พอๆ กับรายจ่าย        4. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้   
    5. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้มาก 
 

3.9 Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี 
38. งานของท่าน มีความท้าทายและส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือไม่ 
      1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด     2. น้อย    
      3. ปานกลาง     4. มาก    
      5. มากที่สุด 
39. งานของท่าน มีความชัดเจนของโอกาสในการเติบโตในต าแหน่ง หน้าที่หรือไม่ 
      1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด    2. น้อย    
      3. ปานกลาง    4. มาก    
      5. มากที่สุด 
40. งานของท่านในขณะนี มีความม่ันคง หรือไม่ 
     1. ไม่ม่ันคง/ม่ันคงน้อยที่สุด       2. มั่นคงน้อย   
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     3. มั่นคงปานกลาง       4. มั่นคงมาก   
     5. มั่นคงมากที่สุด 
41. .ในการท างาน ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับนายจ้าง 
หรือหัวหน้างาน หรือไม่ 
     1. ไม่มีส่วนร่วม/มีน้อยที่สุด       2. มีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย   
     3. มีส่วนร่วมปานกลาง       4. มีส่วนร่วมมาก   
     5. มีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
42. ท่านได้รับ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน /พรบ.ข้าราชการ 2551 / พรบ.
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2547 / กฎหมายอ่ืนๆ จากองค์กรของท่าน หรือไม่ 

 1. ไม่ได้เลย/ ได้รับน้อยที่สุด   2. ได้รับเล็กน้อย    
 3. ได้รับพอสมควร    4. ได้รับมาก   
 5. ได้รับมากที่สุด 

43. ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั น / เลื่อนต าแหน่ง/ ปรับขึ นเงินค่าจ้างประจ าปีที่ผ่านมาด้วย
ความเหมาะสมหรือไม่ 
   1. ไม่เหมาะสม/เหมาะสมน้อยที่สุด   2. น้อย   
   3. ปานกลาง    4. มาก   
   5. มากที่สุด 
44. ความถูกต้อง ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็น
อย่างไร 
   1. ไม่ถูกต้องทุกครั ง       2. ไม่ถูกต้องบ่อยครั ง   
   3. ถูกต้องบ้างเป็นบางครั ง       4. ถูกต้องเกือบทุกครั ง   
   5. ถูกต้องทุกครั ง 
 
45. ความตรงเวลา ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็น
อย่างไร 
   1. ไม่ตรงเวลาทุกครั ง       2. ไม่ตรงเวลาบ่อยครั ง   
   3. ตรงเวลาบ้างเป็นบางครั ง       4. ตรงเวลาเกือบทุกครั ง   
   5. ตรงเวลาทุกครั ง 
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46. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท างาน (การถูกฟ้องร้อง/ การ
ได้รับอันตรายจากการท างาน ฯลฯ)  
   1. ไม่คุ้มค่า/คุ้มค่าน้อยที่สุด        2. คุ้มค่าน้อย   
   3. คุ้มค่าปานกลาง        4. คุ้มค่ามาก   
   5. คุ้มค่ามากท่ีสุด 
47. ท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร หรือไม่ 

 1. ไม่ได้รับ/ ได้รับน้อยที่สุด   2. น้อย   
 3. ปานกลาง   4. มาก   
 5. มากที่สุด 

48. ท่านพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร หรือไม่ 
   1. ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด  2. พอใจน้อย   
   3. พอใจปานกลาง   4. พอใจมาก   
   5. พอใจมากที่สุด 
49. ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้หรือไม่ 
      1. ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด  2. พอใจน้อย   
      3. พอใจปานกลาง   4. พอใจมาก    
       5. พอใจมากท่ีสุด 
50. โดยรวมแล้วที่ท างานของท่านให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมหรือไม่ 
      1. ไม่ให้/ให้น้อยที่สุด   2. น้อย        
      3. ปานกลาง   4. มาก    
       5. มากที่สุด 
51. โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ท างานของท่านเหมือนพ่ีเหมือนน้อง หรือไม่ 
      1. ไม่เหมือน/เหมือนน้อยที่สุด  2. น้อย            
      3. ปานกลาง   4. มาก    
       5. มากที่สุด 
52. โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานในที่ท างานหรือไม่ 
      1. ไม่สื่อสารเลย/สื่อสารน้อยที่สุด  2. น้อย            
      3. ปานกลาง   4. มาก    
       5. มากที่สุด 
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53. โดยรวมแล้วในที่ท างานของท่านมกีารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างานระหว่างกัน
หรือไม่ 
   1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด    2. น้อย            
   3. ปานกลาง    4. มาก    
   5. มากที่สุด 
54. โดยรวมแล้วท่านท างานอย่างมี “ความสุข” หรือไม่ 
   1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด    2. น้อย   
   3. ปานกลาง    4. มาก   
   5. มากที่สุด 
 
55. ปัจจุบัน ความสุข ของท่านอยู่ในระดับใดให้ท่านกากบาท X ลงบนเส้นด้านล่าง โดย
คะแนนจะเรียงจากน้อยไปหามาก  เริ่มจาก 0 หมายถึง ไม่มีความสุขเลย ไปจนถึง 10 หมายถึง
มีความสุขที่สุด 
        

 

0        1         2          3          4           5           6          7          8         9       10          
ไม่มีความสุขเลย                สุขที่สุด  

ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อองค์กร 

ข้อความ  
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

1. ฉันยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของ สสส. และพร้อมจะปฏิบัติตาม 5 4 3 2 1 

2. สสส. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารงานที่ดี น่าท างาน 5 4 3 2 1 

3. ฉันปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรมการท างานของ สสส. 5 4 3 2 1 

4. เป้าหมายในการท างานของฉันสอดคล้องกับค่านิยมของ สสส. 5 4 3 2 1 

5. คน สสส. มีความซ่ือสัตย์ สุจริตสูง 5 4 3 2 1 

6. ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกว่าตนเองมีพลังมากมาย 5 4 3 2 1 

7. ในขณะที่ท างานฉันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 5 4 3 2 1 

8. หากเกิดภาวะวิกฤตกับ  สสส. ฉันพร้อมที่จะเสียสละสิทธิและผลประโยชน์
เพื่อให้ สสส.อยู่รอดต่อไปได้ 5 4 3 2 1 

9. สสส. เปรียบเหมือนบ้านที่ 2 5 4 3 2 1 
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ภาคผนวก ข 
การแจกแจงความถี่ข้อมูลของตัวแปรคุณภาพชีวิตและความสุขในมิติต่างๆ 

 
1. Happy Body 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Happy Relax 
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3. Happy Heart 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Happy Soul 
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5. Happy Family 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Happy Society 
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7. Happy Brain 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Happy Money 
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9. Happy Worklife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. ความผูกพันองค์กร 

 

 

 

 
 

เริ่มพิมพ์เนื อหา 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ     นายกิติพัฒน์ ดามาพงษ ์
วันเดือนปีเกิด    12 ตุลาคม 2527 
ต าแหน่ง     นักบริหารงานบุคคล 
     ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ประสบการณ์ท างาน 1 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน นักบริหารงานบุคคล ฝ่าย

บริหารงานบุคคล ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
1 กุมภาพันธ์ 2554 – 31 เมษายน 2557 นักวิเคราะห์และ
บริหารโครงการ ส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
1 มกราคม 2553 – 31 มกราคม 2554 ผู้ช่วยนักวิเทศสัมพันธ์
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

  

  
 


