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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสถานการณความสุขและความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ รวมถึงปจจัยที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับระดับ
ความผูกพันองคกร โดยเปนลักษณะกรณีศึกษา ใชขอมูลกลุมตัวอยางบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ภาครั ฐ 4 แห ง จํ า นวน 1,209 คน ที่ เ ข า ร ว มตอบแบบสํ า รวจความสุ ข ด ว ยเครื่ อ งมื อ วั ด
HAPPINOMETER ในป 2559 ผลการศึกษา พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐมีคาคะแนน
ความสุขภาพรวมเทากับ 63.0 (จาก 0-100 คะแนน) โดยมิติความสุขที่มีคะแนนนอยที่สุด ไดแก
มิติผอนคลายดี และมิติการเงินดี สัดสวนของบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง คิดเปน
รอยละ 34.8 จากการวิเคราะหทางสถิติและการถดถอยโลจิสติก พบวา ระดับความสุข ความพึง
พอใจในงานที่ทําและการไดรับการดูแลจากองคกรเปนเงื่อนไขสําคัญที่สรางเสริมความผูกพันที่
บุคลากรมีตอมหาวิทยาลัย การไดทํางานที่ตรงวุฒิและมีความยืดหยุนในเรื่องเวลางานและ
สถานที่ทํางาน เปนปจจัยเอื้อที่ทําใหคนทํางานมีความสุขและความพึงพอใจ ซึ่งสุดทายจะ
นําไปสูความผูกพันตอองคกร นอกจากนี้ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความผูกพันของ
บุคลากร ยังไดแก เพศ สถานภาพสมรส ประสบการณในการเปลี่ยนงานหรือการยายงาน และ
ชั่วโมงการทํางานใน แตละวัน
คําสําคัญ: ความสุข ความผูกพันตอองคกร คนทํางาน มหาวิทยาลัยภาครัฐ
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HAPPINESS AND ORGANIZATION ENGAGEMENT
OF PUBLIC UNIVERSITIES' STAFFS
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ABSTRACT

This research aims to assess situations of happiness and organization
engagement of workers in public universities and also to examine the associated
factors of their organization engagement. It is a case study research with the total
samples of 1,209 workers from 4 public universities in Thailand who were surveyed
with the HAPPINOMETER questionnaire in 2016. The analysis found that, ranging from
0-100, the average happiness score of public university workers was 63.0 of which
the happiness dimensions with the lowest score were Happy Relax and Happy
Money. The proportion of workers with very-high organization engagement was 34.8
percent. With use of Binary Logistic Regression Analysis, the workers’ happiness as
well as job satisfaction and organization satisfaction were the key influencers on their
organization engagement. Matching between job-responsibility and educational
backgrounds and job flexibility in terms of space and time were enhancing factors of
the satisfaction and happiness which in the end would enhance better engagement.
Other associated factors with organization engagement included gender, marital
status, changing workplace experiences and average number of work hours per day.
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บทนํา

ในการดําเนินงานขององคกรนั้น ศุภวรรณ หลําผาสุก (2550) กลาววา องคกรมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยคนทํางานดานตางๆ เขามารวมกันปฏิบัติงาน และทรัพยากรมนุษย
ก็ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่สุด ที่จะชวยผลักดันใหองคกรนั้น สามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังนั้น บุคลากรที่จะเขามาทํางานจะตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ อีกทั้ง
องคกรจะตองสรางแรงจูงใจ และสงเสริมใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ความสุขใน
การทํ างาน และความผู กพั นต อองค กรได พร อมที่ จะทุ มเทอย างเต็ มความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร จากผลการสํารวจเกี่ยวกับ
ทิ ศ ทางและความท า ทายในเรื่ อ งทรั พ ยากรบุ ค คลจากองค ก รและสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมทั่วไปของประเทศไทย พบวา อัตราการเปลี่ยนงานของคนทํางานไทยมีคาเฉลี่ยที่
เพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน จากในชวงรอยละ 9.4 ตอป ระหวางป 2551-2554 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ
12.5 และ 12.8 ในป 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยขอมูลในป 2557 พบวา การรักษาคนทํางาน
กลุมที่มีความสามารถสูง หรือ Talent employee ใหมีความผูกพันและทํางานใหกับองคกรได
ยาวนานนั้น เปนประเด็นที่สถานประกอบการในประเทศไทยสวนใหญเห็นวา เปนความทาทายที่
มีความสําคัญเปนอันดับแรก (Towers Watson 2014)
ปจจุบันนโยบายดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดเกิดความแตกตางออกไป
หลายสวน ซึ่งมีแนวโนมในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา จากสถาบัน
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การศึกษาของภาครัฐไปอยูภายใตมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล จากการเปลี่ ย นแปลงของระบบดั ง กล า วนั้ น อาจมี ผ ลทํ า ให
บุคลากรมีความกดดันถูกบีบรัดและมีขอผูกมัดมากขึ้น จนทําใหการบริหารงานไมคลองตัว
หรือระบบการบริหารงานที่ไมสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดี ตลอดจนไมไดรับความเปน
ธรรมจากผูบังคับบัญชา (ธัญญาภรณ 2556) ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้อาจสงผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางาน ความสุขในการทํางาน และความผูกพันตอองคกร ทําใหคนทํางานจํานวนหนึ่ง
ตัดสินใจลาออก หรือทํางานโดยไมมีความสุข และความรูสึกผูกพันกับองคกร ซึ่งสงผลโดยตรง
ตอพฤติกรรมการทํางานและประสิทธิผลขององคกร (ทวิพันธ 2557) ดังนั้น มหาวิทยาลัยภาครัฐนั้น
จะตองมีการวางแผน เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนความพึงพอใจในการทํางาน
ความสุขในการทํางาน และความผูกพันตอองคกร
บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณความสุขและความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาครัฐ และเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธเกี่ยวของ เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาความสุขและความผูกพันตอองคกรของคนทํางานมหาวิทยาลัยภาครัฐ ซึ่ง
คาดวาจะชวยเพิ่มอัตราการคงอยูปฏิบัติงาน ลดอัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน สงเสริมใหเกิด
ความรักและความมุงมั่นที่จะทุมเททํางานเพื่อองคกรของคนทํางานในมหาวิทยาลัยภาครัฐใหดี
ยิ่งขึ้นได
แนวคิดที่เกี่ยวกับความสุขในการทํางาน และความผูกพันตอองคกร
ความสุข (Happiness) เปนเปาหมายหรือสิ่งที่คาดหวังของมนุษยทุกคน การจะทําให
ชีวิตมีความสุขนั้น “งาน” และ “การทํางาน” นับเปนปจจัยหนึ่งที่มีบทบาทอยางมาก ขณะเดียวกัน
สําหรับองคกร ความสุขในการทํางานของบุคลากรก็เปนเงื่อนไขสําคัญหนึ่งตอการพัฒนาองคกร
รวมถึงผลลัพธและผลประกอบการขององคกรเชนกัน เมื่อบุคลากรคนทํางานมีความสุขในการ
ทํางาน จะยอมจะนําไปสูการมีความรูสึกทางบวกตองานและตององคกร เกิดเปนความพึงพอใจ
ในชีวิตการงานและความผูกพันตอองคกรที่ดีขึ้น มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของตนเอง มุงมั่น
ทุมเททําใหไดผลงานตามเปาหมายขององคการ Diener, Scollon and Lucas (2003) กลาววา
ปจจัยหรือองคประกอบของความสุขที่สําคัญ ไดแก หนึ่ง ความพึงพอใจในชีวิตหรือการที่บุคคลมี
ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเปนและกระทําอยู มีความสมหวังกับเปาหมายของชีวิต สอดคลอง
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กับความจริงสามารถกระทําไดตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล เขาใจ และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดย
ไมจําเปนตองปรับตัว สอง ความพึงพอใจในเปาหมายหลักของชีวิตหรือการที่บุคคลไดกระทําใน
สิ่งที่ตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทํางาน มีความสุขเมื่องานที่
กระทําสําเร็จลุลวงเปาหมาย ตลอดจนงานทําใหเกิดคุณประโยชนตอตนเองและสังคม และสาม
ประสบการณในชีวิตที่กอใหเกิดเปนอารมณในแตละชวงเวลา ทั้งที่เปนอารมณทางบวกและทางลบ
โดยทั่วไปความสุขเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลายอยางที่แตกตางกันในแตละบุคคล โดยเฉพาะความ
ตองการของบุคคล ทั้งในดานการทํางานและชีวิตสวนตัว ทําใหเกิดความพึงพอใจในชีวิตประจําวัน
และนํามาซึ่งความสุข
สําหรับประเทศไทย แนวความคิดเรื่ององคกรแหงความสุข (Happy workplace) ได
เริ่มเขามามีความสําคัญตอการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและบุคลากรขององคกรใน
ภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใตการนําและสนุบสนุนแนวคิดนี้ของสํานักสนับสนุน
สุ ขภาวะองค กร สํ านั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการสร างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ซึ่ งได กํ าหนด
องคประกอบความสุขของคนทํางาน ออกเปน 8 มิติ ประกอบดวย สุขภาพดี (Happy body)
น้ําใจงาม (Happy heart) การผอนคลาย (Happy relax) การหาความรู (Happy brain) คุณธรรม
(Happy soul) ใชเงินเปน (Happy money) ครอบครัวที่ดี (Happy family) และสังคมดี (Happy
society) (ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555) ซึ่งจะเห็นไดวาเปนองคประกอบความสุขที่
สะทอนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกรอบดานของคนทํางาน ซึ่งเชื่อวาเปนปจจัยสําคัญที่จะ
นําไปสูการสรางองคกรแหงความสุข ที่คนทํางานมีความสุข มีความพึงพอใจและผูกพันตอ
องคกรที่ตนทํางานอยูดวย
สําหรับความผูกพันตอองคกร (Organizational engagement) นั้น สามารถตีความได
ถึงความสัมพันธของบุคคลที่มีตอองคกร ซึ่งแสดงออกในความเชื่อและยอมรับอยางจริงจังใน
เปาหมายและคานิยมขององคกร มีความเต็มใจที่จะใชความพยายามในฐานะที่เปนสมาชิกของ
องค กร และมี ความปรารถนาที่ จะรั กษาความเป นสมาชิ กองค กรของตนเองไว รวมทั้ งการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Greenberg and Baron
1993) จากผลการทบทวนวรรณกรรม โดยสรุปความผูกพันของคนทํางานที่มีตอองคกร จะ
แสดงออกผานทั้งพฤติกรรม และการทํางาน ซึ่งจะเห็นไดวาบุคลากรที่มีความตั้งใจจะทํางานให
ไดผลดีเกินกวาที่เปนที่คาดหมายของลูกคาและองคกร โดยทําดวยความเต็มใจเพื่อที่จะชวยให
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องคกรนั้นประสบความสําเร็จ ความผูกพันยึดมั่นของบุคลากรไมใชเปนแตเพียงความพึงพอใจของ
บุคลากรเทานั้น โดยสามารถจําแนกองคประกอบออกไดเปนใน 3 มิติ ไดแก 1) ความผูกพันตอ
องคกรดานจิตใจ (Affective engagement) 2) ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู (Continuance
engagement) และ 3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน (Normative engagement) จาก
องคประกอบทั้ ง 3 มิตินี้ นําไปสูการมี พฤติ กรรมของบุคลากรที่มีความผู กพันตอองคกร ซึ่ ง
บุคลากรจะมีพฤติกรรม 3 ประการ ไดแก “say” บุคลากรมีความปรารถนาที่จะอุทิศตนใหกับ
องคกร และจะพูดถึงองคกรในทางที่ดี ซึ่งในเรื่องนี้จะเกี่ยวของกับความผูกพันในดานจิตใจ
กลาวคือ เมื่อมีจิตใจที่ดีตอองคกร มีความรัก ความยึดมั่น ไวใจในองคกร ก็ยอมพูดเรื่ององคกร
ไปในทางที่ดีกับบุคคลในที่ทํางาน และบุคคลอื่นๆดวย “stay” บุคลากรมีความตองการที่จะเปน
หนึ่งในสมาชิกของขององคกร มีความตองการที่จะอยูกับองคกร ซึ่งจะมีความสอดคลองกับ
ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู กลาวคือ เมื่อบุคลากรนั้นมีความพึงพอใจในองคกรในดาน
ตางๆ มีความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน และมีความตองการที่จะอยูภายในองคกร ซึ่งเปนการคงอยูใน
รูปแบบของตัวตน และ “strive” บุคลากรมีความตองการที่จะเพิ่มผลผลิต และมีความภูมิใจใน
งานที่ปฏิบัติ ซึ่งไดมีสวนสนับสนุนใหองคกรประสบความสําเร็จ โดยมีความสอดคลองกับความ
ผูกพันในดานของบรรทัดฐาน กลาวคือ เปนความรูสึกผูกพันที่เกิดจากหนาที่ ความรับผิดชอบที่
อยูในองคกร เพราะเปนสิ่งที่ควรกระทําเพื่อความถูกตองเหมาะสม ที่จะนําไปสูการพัฒนาองคกร
โดยจะแสดงออกผานการทุมเท ตั้งใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางสมบูรณ และเต็มที่สุด
ความสามารถของบุ คลากร (Allen and Meyer, 1990; Hewitt Associates, 2003 อ างใน สุ รั สวดี
สุวรรณเวช, 2549)
Mowday, Porter, and Steers (1982) ไดเสนอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอ
องคกร ประกอบดวย ลักษณะสวนบุคคลของคนทํางาน เชน เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา
และสถานภาพการสมรส ลักษณะงานที่ทํา เชน ความสําคัญของลักษณะงานที่รับผิดชอบงาน
ที่ทาทาย การมีสวนรวมในการบริหารงาน โอกาสความกาวหนา ความมีอิสระในการทํางาน และ
ความคลุมเครือของบทบาท ประสบการณที่ไดรับจากการทํางานในองคการ เชน ความเชื่อถือตอ
องคการ ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ และระบบการพิจารณาความดีความชอบ
รวมถึ งลักษณะโครงสรางขององค การ ได แก ลั กษณะการกระจายอํ านาจ การมี ส วนร ว มเป น
เจาของกิจการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งปจจัยทั้งหลายเหลานี้สะทอนถึง “ความพึง
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พอใจ” ที่มีตองานที่ทําและตอองคกรในมิติที่แตกตางกัน (สมจิตร 2557; ฐิติมา 2557; กฤษฎา
และคณะ 2559) นอกเหนือไปจากความพึงพอใจตอการทํางานแลว งานศึกษาจํานวนหนึ่ง
พบวา “ความสุข” โดยเฉพาะความสุขในการทํางาน ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนความพึงพอใจในการ
ทํางาน รวมไปถึงความสุขในดานตางๆ เปนอีกปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันองคกร
ของคนทํางาน กลาวคือ เมื่อคนทํางานทํางานอยางมีความสุข มีความพึงพอใจที่ดีแลวก็จะทํา
ใหคนทํางานนั้นเกิดมีความรูสึกทางบวกตอองคกรซึ่งนําไปสูการสรางใหเกิดความผูกพันตอ
องคกร (Manion 2003)
ในการศึกษาครั้งนี้ ความผูกพันองคกรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาครัฐถูกประเมิน
ภายใตแนวคิดที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมใน 3 มิติ คือ ความผูกพันดานจิตใจ หรือการพูด
ถึงองคกรในเชิงบวก (say) ความผูกพันดานการคงอยู (stay) และความผูกพันดานบรรทัดฐาน
หรือการมุงมั่นทุมเททํางานเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกร (strive) การศึกษามีสมมติฐานที่
สําคัญวา ความสุ ขเปนปจจัยที่มี ความสัมพันธ ในเชิ งบวกตอระดับความผูกพันองคกรของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยภาครัฐ โดยปจจัยความสุขที่นํามาวิเคราะห ประกอบดวยความสุขใน
8 มิติตามแนวคิด Happy 8 ไดแก สุขภาพกายดี ผอนคลายดี น้ําใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี
สังคมดี ใฝรูดี และสุขภาพเงินดี นอกจากนี้ ปจจัยอื่นที่นํามาวิเคราะหหาความสัมพันธกับระดับ
ความผูกพันองคกร ยังประกอบดวย ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานการทํางาน
และปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางาน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method) อาศัยขอมูลทุติยภูมิ
จากโครงการการพัฒนาสรางเสริมความสุขคนทํางานเพื่อความยั่งยืน โดยการดําเนินงานใน
รูปแบบ “ศูนยวิจัยความสุขคนทํางานแหงประเทศไทย” ประจําป พ.ศ. 2559 โดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการนวัตกรรมจัดการสรางสุข: บูรณาการ
มหาวิทยาลัยแหงความสุขสูองคกรสุขภาวะแหงประเทศไทย (Happy university) กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษา เปนกลุมที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเปนกลุม
บุคลากร (คนทํางาน) ในมหาวิทยาลัยภาครัฐ จํานวน 4 แหง ทั้งสิ้นจํานวน 1,209 คน ใน พ.ศ. 2559
ที่เขารวมตอบแบบสํารวจความสุขโดยใชเครื่องมือวัดความสุขดวยตนเอง (HAPPINOMETER) ซึ่ง
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วารสารประชากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2560)

พั ฒนาโดยสถาบั นวิ จั ยประชากรและสั งคม มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ร วมกั บศู นย เทคโนโลยี
อิเล็ กทรอนิ กสแ ละคอมพิวเตอร แห งชาติ (NECTEC) ภายใต การสนั บสนุ นจากสํ านัก งาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (ศิรินันท และคณะ 2555) โดยแบบสํารวจ
HAPPINOMETER ไดถูกนํามาใชในการสํารวจสถานการณความสุขคนทํางานในประเทศไทย
ตั้งแตป 2555 (เฉลิมพล และคณะ 2555; กาญจนา และคณะ 2556; จรัมพร และคณะ 2557;
บุรเทพ และคณะ 2557)
เกี่ยวกับตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห ตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคกรของ
คนทํางานในมหาวิทยาลัยภาครัฐ ซึ่งชี้วัดจาก 3 องคประกอบ คือ ความผูกพันดานจิตใจ หรือการ
พูดถึงองคกรในเชิงบวก (say) ความผูกพันดานการคงอยู (stay) และความผูกพันดานบรรทัดฐาน
หรือการมุงมั่นทุมเททํางานเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกร (strive) (Hewitt Associates 2003
อางใน สุรัสวดี 2549) จากการสํารวจดวยเครื่องมือ HAPPINOMETER ความผูกพันองคกรมีคา
คะแนนอยูในชวง คะแนน 0-100 ซึ่งในการศึกษานี้ เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับ
ความผูกพันตอองคกร ผูวิจัยไดจําแนกคนทํางานหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาครัฐออกเปน
2 กลุมตามชวงคะแนนความผูกพันตอองคกร ไดแก หนึ่ง กลุมบุคลากรที่มีระดับความผูกพัน
ตอองคกรสูงมาก (ชวงคะแนน 75-100 คะแนน) และ สอง กลุมบุคลากรที่มีระดับความผูกพัน
ไมสูงมาก (ชวงคะแนนต่ํากวา 75 คะแนน)
ในสวนของตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยดานคุณลักษณะทั่วไปของคนทํางาน
คือ เพศ กลุมอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพสมรส ปจจัยดานการทํางาน คือ
ระยะเวลาในการทํางาน ขนาดองคกร ประเภทของบุคลากร ประสบการณการเปลี่ยนงานหรือ
ยายงาน จํานวนวันในการทํางานใน 1 สัปดาห จํานวนชั่วโมงที่ทํางานใน 1 วัน ระดับการทํางาน
ที่ตรงวุฒิการศึกษา ระดับความยืดหยุนในการทํางาน และปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางาน
คือ ความพึงพอใจในองคกร (เชน เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน บรรยากาศ การสื่อสาร
ในที่ทํางาน และระบบการดูแลและสวัสดิการ) และความพึงพอใจในงานที่ไดรับมอบหมาย (เชน
เกี่ยวกับความทาทาย ความมีคุณคาของตัวงาน การไดรับการยอมรับ มีสวนรวมในงาน) และ
ปจจัยความสุข 8 มิติ ไดแก สุขภาพกายดี ผอนคลายดี น้ําใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี
ใฝรูดี และสุขภาพเงินดี ในการวิเคราะหขอมูลใชตารางแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนใชในการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาและใชการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกแบบ
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สองกลุม (Binary Logistic Regression Analysis) ในการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่
มีตอตัวแปรตาม
ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของคนทํางานซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 1,209 คน
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 72.5) อยูใน Generation Y (อายุนอยกวาหรือเทากับ 37 ป)
และ Generation X (อายุ 38 ถึง 52 ป) ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 44.4 และ 44.3
ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญ จบการศึกษาสูงสุดอยูระดับปริญญาตรี (รอยละ 42.7) และ
ระดับสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 39.4) มีสถานภาพสมรสแตงงาน หรืออยูรวมกันโดยไมได
แตงงาน แตงงานแตไมไดอยูดวยกัน รอยละ 48.3 และโสด รอยละ 46.2 เกี่ยวกับลักษณะการ
ทํางาน คนทํางานสวนใหญมีอายุงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป (รอยละ 51.9) อีกรอยละ 17.9 และ 17.4
มีอายุงานระหวาง 3-5 ป และระหวาง 6-9 ป ตามลําดับ สวนใหญอยูในองคกรขนาดกลาง
(คนทํางาน 51-200 คน) รอยละ 34.0 และองคกรขนาดใหญมาก (คนทํางาน 1,001 คนขึ้นไปรอยละ
27.8 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานประจําในมหาวิทยาลัย (รอยละ 53.9) และมีสวนที่เปน
ขาราชการ เพียงรอยละ 5.9 คนทํางานสวนใหญไมเคยยายงานหรือเปลี่ยนงาน (รอยละ 55.9) ใน
หนึ่งสัปดาหคนทํางานสวนใหญทํางานนอยกวาหรือเทากับ 6 วัน (รอยละ 91.1) และในหนึ่งวัน
สวนใหญทํางานวันละ 8 ชั่วโมง (รอยละ 56.5) กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกวาไดทํางานตรงตาม
วุฒิการศึกษาในระดับมาก (รอยละ 55.8) และรูสึกวามีความยืดหยุนในการทํางานในระดับ
ปานกลาง (รอยละ 40.3) กลุมที่รูสึกวาไดทํางานตรงวุฒิ และงานมีความยืดหยุนอยูในระดับ
นอยคิดเป นร อยละ 16.5 และ 35.7 ของกลุ มตั วอยาง ตามลําดับ ในดานความพึงพอใจในการ
ทํางาน พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐที่เปนกลุมตัวอยางมีคาคะแนนความพึงพอใจใน
องคกร (ระหวาง 0-100 คะแนน) เฉลี่ยเทากับ 58.5 คะแนน (S.D. 16.6) และความพึงพอใจใน
งานที่ไดรับมอบหมาย เฉลี่ยเทากับ 55.9 คะแนน (S.D. 16.7) ซึ่งกลาวไดวาอยูในระดับปานกลาง
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ระดับความสุขของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะห (ตารางที่ 1) พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐที่เปนกลุมตัวอยาง
มีคาเฉลี่ยคะแนนความสุขในภาพรวม (คะแนนระหวาง 0-100 คะแนน) เทากับ 63.0 (S.D. 10.0)
เมื่อพิจารณาแยกรายมิติความสุข พบวา คาเฉลี่ยของมิติดานจิตวิญญาณดีและมิติน้ําใจดี มี
ระดับที่สูงที่สุดใกลเคียงกัน เทากับ 69.6 คะแนน (S.D. 14.6) และ 68.1 (S.D. 12.5) ตามลําดับ
ซึ่งแสดงใหเห็นวามิติดังกลาวเปรียบเสมือนปจจัยสําคัญที่ถือเปนลักษณะพื้นฐานของคนไทย
และจะตองใหสองประเด็นนี้มีคาอยูในระดับที่สูงอยูเสมอเพื่อใหเปนแรงผลักดันใหมิติอื่นๆ มี
คาเฉลี่ยสูงขึ้นตามไปดวย ในขณะที่มิติที่ต่ําที่สุดคือมิติผอนคลายดีและสุขภาพเงินดี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 51.7 (S.D. 15.3) และ 55.1 (S.D. 20.0) ตามลําดับ หากใชเกณฑคาคะแนนตาม
เครื่องมือ HAPPINOMETER ที่กําหนดระดับความสุขของคนทํางานเปน 4 ระดับ คือ 0-24.99
คะแนน คือ ไมมีความสุขอยางยิ่ง 25-49.99 คะแนน คือ ไมมีความสุข 50-74.99 คะแนน คือ มี
ความสุข และ 75.00-100 คะแนน คือ มีความสุขอยางยิ่ง (ศิรินันท และคณะ 2555) กลาวไดวา
บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐในการศึกษานี้ “มีความสุข” ในทุกมิติความสุข รวมถึงในภาพรวม
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสุขคนทํางานภาพรวมและ
ใน 8 มิติความสุข (n = 1,209)
ความสุขในการทํางาน
คาเฉลี่ย
S.D.
มิติที่ 1 สุขภาพกายดี
63.1
13.6
มิติที่ 2 ผอนคลายดี
51.7
15.3
มิติที่ 3 น้ําใจดี
68.1
12.5
มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี
69.6
14.6
มิติที่ 5 ครอบครัวดี
62.0
21.6
มิติที่ 6 สังคมดี
60.5
13.8
มิติที่ 7 ใฝรูดี
65.4
16.9
มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี
55.1
20.0
ความสุขในภาพรวม
63.0
10.0

ตารางที่ 1

ความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาครัฐ
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ระดับความผูกพันตอองคกรของของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะห พบวา คนทํางานในมหาวิทยาลัยภาครัฐที่เปนกลุมตัวอยางมีระดับ
ความผูกพันตอองคกรสูงมาก (คะแนนความผูกพันอยูในชวง 75.00-100) คิดเปนรอยละ 34.8
และอีกรอยละ 65.2 มีความผูกพันตอองคกรไมสูงมาก (คะแนนความผูกพันอยูในชวง 0.0074.99 คะแนน) จําแนกเปนความผูกพันต่ํามาก (0-24.99 คะแนน) ความผูกพันต่ํา (25-49.99
คะแนน) และความผูกพันสูง (50-74.99 คะแนน) รอยละ 0.7 รอยละ 11.2 และรอยละ 53.3
ตามลําดับ
เมื่อจําแนกระดับความผูกพันตอองคกร (สูงมากและไมสูงมาก) ตามคุณลักษณะของ
กลุมตัวอยาง (ตารางที่ 2) พบวา คนทํางานชาย มีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก รอยละ
41.7 และคนทํางานหญิง รอยละ 32.2 คนทํางานกลุม Baby Boomer และ Generation X จะมี
ระดั บ ความผู ก พั นต อองค ก รสู งมาก ร อยละ 49.6 และ 40.4 ตามลํ าดั บ ในขณะเดี ย วกั น
คนทํางานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก มากที่สุด
ถึงรอยละ 39.2 คนทํางานที่เคยแตงงาน หรือมีคูมีระดับความผูกพันตอองคกรสูง คิดเปนรอยละ
47.8
จําแนกตามปจจัยการทํางาน พบวา คนทํางานที่มีระยะเวลาทํางานตั้งแต 10 ป ขึ้นไป
มีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก มากกวากลุมคนทํางานกลุมอื่นๆ คิดเปนรอยละ 43.5
คนทํางานที่อยูในองคกรขนาดเล็ก มีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก มากที่สุดถึงรอยละ
41.6 รองลงมาคือ คนทํางานที่อยูในองคกรขนาดใหญมาก คิดเปนรอยละ 34.5 ในสวนของ
คนทํางานที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา มีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก รอยละ 37.9
รองลงมาคือ คนที่ทํางานขาราชการ คิดเปนรอยละ 33.8 คนทํางานที่ไมเคยเปลี่ยนงานหรือยาย
งาน มีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก รอยละ 35.1 ขณะเดียวกันคนทํางานทุกวันในหนึ่ง
สัปดาห มีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก มากกวากลุมอื่นๆ และคนทํางานมากกวาหรือ
เทากับ 11 ชั่วโมงตอวัน มีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก มากที่สุดถึงรอยละ 38.6 รองลงมา
คือ คนทํางานที่ทํางานนอยกวาหรือเทากับ 9-10 ชั่วโมงในหนึ่งวัน คิดเปนรอยละ 35.1 คนทํางาน
ที่รูสึกวาไดทํางานตรงตามวุฒิการศึกษาในระดับมาก มีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก ถึง
รอยละ 38.6 และคนทํางานที่มีความยืดหยุนในการทํางานมาก มีระดับความผูกพันตอองคกรสูง
มาก ถึงรอยละ 46.9 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความผูกพันตอองคกรและปจจัย
คุณลักษณะทั่วไปและปจจัยการทํางาน
ระดับความผูกพันตอองคกร
รอยละ
(จํานวน
กลุม ตัวอยาง
1,209 คน)

ปจจัยคุณลักษณะทั่วไป
เพศ
หญิง
ชาย
กลุม อายุ
Generation Y
(อายุนอยกวาหรือเทากับ 37 ป)
Generation X (อายุ 38 ถึง 52 ป)
Baby Boomer
(อายุมากกวาหรือเทากับ 53 ป)
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
สถานภาพการสมรส
โสด
แตงงาน หรือมีคูแลว
เคยแตงงาน หรือมีคู

ผูกพันตอ ผูกพันตอ
องคกร องคกร
สูงมาก ไมสงู มาก

รวม

72.5
27.5

32.2
41.7

67.8
58.3

100.0
100.0

11.3

25.5

74.5

100.0

44.3

40.4

59.6

100.0

44.4

49.6

50.4

100.0

18.0
42.7
39.4

32.3
32.0
39.2

67.7
68.0
60.8

100.0
100.0
100.0

46.2
48.3
5.5

28.0
40.0
47.8

72.0
60.0
52.2

100.0
100.0
100.0

ความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาครัฐ

รอยละ
(จํานวน
กลุม ตัวอยาง
1,209 คน)

ปจจัยดานการทํางาน
ระยะเวลาทีท่ า นทํางานในองคกรปจจุบนั รวมทัง้ หมด
ไมถึง 1 ป
4.8
ระหวาง 1-2 ป
7.9
ระหวาง 3-5 ป
18.0
ระหวาง 6-9 ป
17.4
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
51.9
ขนาดขององคกร
ขนาดเล็ก S
20.1
(นอยกวาหรือเทากับ 50 คน)
ขนาดกลาง M (51-200 คน)
34.0
ขนาดใหญ L (201-1,000 คน)
18.1
ขนาดใหญมาก XL
27.8
(มากกกวาหรือเทากับ 1,001)
ประเภทของบุคลากร
ลูกจางชั่วคราว
4.5
ขาราชการ
5.9
53.9
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
17.0
ลูกจางประจํา
18.7
การเปลีย่ นงาน/ การยายงาน
ไมเคยเปลี่ยนงาน/ยายงาน
55.9
เคยเปลี่ยนงาน/ยายงาน
44.1
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ระดับความผูกพันตอองคกร
ผูกพันตอ ผูกพันตอ
องคกร
องคกร
สูงมาก ไมสงู มาก

รวม

37.9
20.0
27.5
22.4
43.5

62.1
80.0
72.5
77.6
56.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

41.6

58.4

100.0

32.1
32.9
34.5

67.9
67.1
65.5

100.0
100.0
100.0

38.2
33.8
37.9
32.7
27.4

61.8
66.2
62.1
67.3
72.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

35.1
34.5

64.9
65.5

100.0
100.0
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รอยละ
(จํานวน
กลุม ตัวอยาง
1,209 คน)

จํานวนวันในการทํางานใน 1 สัปดาห
ทํางานนอยกวาหรือเทากับ 6 วัน
ทํางาน 7 วัน
จํานวนชัว่ โมงทีท่ าํ งานใน 1 วัน
นอยกวาหรือเทากับ 8 ชั่วโมง
9 – 10 ชั่วโมง
มากกวาหรือเทากับ 11 ชั่วโมง
การทํางานตรงวุฒกิ ารศึกษา
ตรงวุฒิการศึกษานอย
ตรงวุฒิการศึกษาปานกลาง
ตรงวุฒิการศึกษามาก
ความยืดหยุน ในการทํางาน
มีความยืดหยุนนอย
มีความยืดหยุนปานกลาง
มีความยืดหยุนมาก

ระดับความผูกพันตอองคกร
ผูกพันตอ ผูกพันตอ
องคกร
องคกร
สูงมาก ไมสงู มาก

รวม

91.1
8.9

34.6
37.4

65.4
62.6

100.0
100.0

56.5
30.4
13.1

33.7
35.1
38.6

66.3
64.9
61.4

100.0
100.0
100.0

16.5
27.6
55.8

27.0
27.8
40.6

73.0
72.2
59.4

100.0
100.0
100.0

35.7
40.3
24.0

28.9
32.9
46.9

71.1
67.1
53.1

100.0
100.0
100.0

หมายเหตุ * การทํางานตรงวุฒิการศึกษา และความยืดหยุนในการทํางาน ประเมินโดยใช Likert scale
คาคะแนน 1-5 (ระดับนอย หมายถึง คาคะแนน 1-2 ระดับปานกลาง หมายถึง คาคะแนน 3
และระดับมาก หมายถึง คาคะแนน 4-5)

จากผลการวิเคราะห (ตารางที่ 3) คนทํางานที่มีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก
มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในองคกร และความพึงพอใจในงานที่ไดรับมอบหมาย (คา
คะแนนระหวาง 0-100 คะแนน) เทากับ 68.6 คะแนน และ 67.1 คะแนน ตามลําดับ สูงกวาคนทํางาน
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ที่มีระดับความผูกพันตอองคกรไมสูงมากซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 53.1 คะแนน และ 49.9
คะแนน ตามลําดับ
ในสวนของความสุขของคนทํางาน พบวา คนทํางานที่มีระดับความผูกพันตอองคกร
สูงมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยความสุขในทั้ง 8 มิติ สูงกวาคนทํางานที่มีระดับความผูกพันตอองคกร
ไมสูง ตามแสดงในตารางที่ 3
คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในการทํางานและความสุข 8 มิติ
ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามและระดับความผูกพันตอองคกร
ระดับความผูกพันตอองคกร
ผูกพันตอองคกร ผูกพันตอองคกร
สูงมาก
ไมสงู มาก
ความพึงพอใจในการทํางาน
ความพึงพอใจในองคกร
68.6
53.1
ความพึงพอใจในงานที่ไดรับ
67.1
49.9
มอบหมาย
ความสุข
มิติที่ 1 สุขภาพกายดี
65.7
61.6
มิติที่ 2 ผอนคลายดี
57.7
48.5
มิติที่ 3 น้ําใจดี
75.1
64.4
มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี
76.2
66.1
มิติที่ 5 ครอบครัวดี
69.1
58.2
มิติที่ 6 สังคมดี
67.6
56.7
มิติที่ 7 ใฝรูดี
72.4
61.6
มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี
58.7
53.3
ตารางที่ 3

รวม

58.5
55.9

63.1
51.7
68.1
69.6
62.0
60.5
65.4
55.1
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความผูกพันองคกร
ในการศึ กษาป จจั ยที่ มี ความสั มพั นธ กั บความผู กพั นต อองค กรของคนทํ างานใน
มหาวิ ทยาลั ยภาครั ฐ การวิ เคราะห สมการถดถอยโลจิ สติ กแบบสองกลุ ม (Binary Logistic
Regression Analysis) ไดถูกนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลโดยตัวแปรตาม ไดแก ระดับความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากร (0 = ระดับความผูกพันไมสูงมาก (เปนกลุมอางอิง) และ 1 = ระดับ
ความผู กพั นสู งมาก) การวิ เคราะห ดํ าเนิ นการภายใต 2 แบบจํ าลอง แบบจํ าลองที่ 1 เป นการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม ซึ่งไดแก ระดับความผูกพันตอองคกร กับปจจัยดาน
คุณลักษณะทั่วไปและปจจัยดานการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย แบบจําลองที่ 2 เปนการ
วิเคราะหความสัมพันธเหมือนในแบบจําลองที่ 1 แตเพิ่มปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน และ
ปจจัยความสุขในการทํางานเขาไปในแบบจําลอง เพื่อพิจารณาความสัมพันธของปจจัยดาน
คุณลักษณะทั่วไปและปจจัยดานการทํางานที่มีกับระดับความความผูกพันตอองคกร ควบคูกับ
อิทธิพลของปจจัยความพึงพอใจในการทํางานและปจจัยความสุขในการทํางาน (ตารางที่ 4)
ผลการวิเคราะหแบบจําลองแบบที่ 1 พบวา คุณลักษณะทั่วไปและปจจัยดานการ
ทํางานของบุคลากรที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการมีระดับความผูกพันตอ
องคกรที่สูงมาก มีทั้งหมด 7 ปจจัย ไดแก เพศ กลุมอายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ทํางาน
ทั้งหมดในองคกร ขนาดองคกร การทํางานตรงวุฒิการศึกษา และความยืดหยุนในการทํางาน
โดยพบวาบุคลากรเพศชายมีแนวโนมที่จะมีระดับความผูกพันตอองคสูงมาก มากกวาเพศหญิง
บุคลากรรุนใหมในกลุมเจนวายมีแนวโนมที่จะมีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก ต่ํากวา
บุคลากรในกลุมเบบี้บูม เกี่ยวกับสถานภาพสมรส คนทํางานที่แตงงานหรือมีคูแลว และกลุมที่
เคยแตงงานหรือมีคู (หมาย หรือหยา/แยกทาง/เลิกกัน) มีแนวโนมที่จะมีระดับความผูกพันตอ
องคกรสูงมาก มากกวากลุมคนทํางานที่ยังโสด บุคลากรที่มีอายุงานระหวาง 1-2 ป และระหวาง
6-9 ป มีแนวโนมที่จะมีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมาก ต่ํากวาคนที่ทํางานไมถึง 1 ป การ
ทํางานที่ตรงวุฒิและความยืดหยุนในการทํางานในระดับ “มาก” เปนปจจัยเชิงบวกตอการมี
ความผูกพันตอองคกรในระดับสูงมากของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ภายใตแบบจําลองที่ 2 เมื่อนํ าปจจัยดานความพึ งพอใจและความสุขเข ามารวม
พิจารณา กลับพบวาตัวแปรกลุมอายุ ระยะเวลาที่ทํางานในองคกรทั้งหมด ขนาดองคกร การ
ทํางานตรงวุฒิการศึกษา ความยืดหยุนในการทํางาน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิ ติ กั บ ระดั บ ความผู ก พั น ต อ องค ก รของบุ ค ลากร ทั้ ง นี้ จ ากแบบจํ า ลองที่ ส อง ป จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ กั บ การมี ร ะดั บ ความผู ก พั น สู ง มาก อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ได แ ก เพศ
สถานภาพสมรส การเปลี่ยนงานหรือการยายงาน (บุคลากรที่เคยยายงานหรือเปลี่ยนงาน มี
แนวโนมที่จะมีระดับความผูกพันตอองคกรสูง มากกวาคนที่ไมเคยยายงานหรือเปลี่ยนงาน)
ชั่วโมงการทํางานในแตละวัน (บุคลากรที่ทํางานมากกวาหรือเทากับ 11 ชั่วโมงในหนึ่งวัน มี
แนวโนมที่จะมีระดับความผูกพันตอองคสูงมาก มากกวาคนที่ทํางานนอยกวาหรือเทากับ 8
ชั่วโมง) ความพึงพอใจในงานที่ไดรับมอบหมาย ความพึงพอใจตอองคกร ปจจัยความสุขในมิติที่
3 น้ําใจดี ความสุขมิติที่ 4 จิตวิญญาณดี ความสุขมิติที่ 6 สังคมดี และความสุขมิติที่ 7 ใฝรูดี
(ระดับความพึงพอใจทั้งตองานและตอองคกร รวมถึงปจจัยความสุขใน 4 มิติความสุขที่เพิ่มขึ้น
ทํ าให บุ คลากรมี แนวโน มผู กพั นต อองค กรในระดั บสู งมาก เพิ่ มมากขึ้ นตามไปด วยอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ5)
สรุปผลการวิเคราะหโลจิสติกถดถอยของปจจัยที่มีความสัมพันธกับ การมีระดับ
ความผูกพันตอองคกรสูงมากของกลุมตัวอยาง
แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2
ตัวแปรอิสระ
Odds ratio
Odds ratio
ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล
เพศ (อางอิง: เพศหญิง)
เพศชาย
1.530**
2.043***
กลุมอายุ (อางอิง: Baby Boomer) (อายุมากกวาหรือเทากับ 53 ป)
Generation X (อายุ 38 ถึง 52 ป)
0.709
0.707
**
Generation Y (อายุนอ ยกวาหรือเทากับ 37 ป)
0.511
0.756
ระดับการศึกษาสูงสุด (อางอิง: ต่ํากวาปริญญาตรี)
ปริญญาตรี
1.147
0.875
สูงกวาปริญญาตรี
1.159
0.749

ตารางที่ 4

5

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (bivariate correlation) ระหวางคาคะแนนความสุขในความสุขทั้ง 8 มิติ
พบวา ความสุขในเกือบทุกมิติมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสหสัมพันธอยูในชวง 0.1-0.5
(ซึ่งถือวามีความสัมพันธกันในระดับต่ําถึงปานกลาง) ดังนั้น ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกในครั้งนี้ อาจพบ
ปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (multicollinearity) ไดในระดับหนึ่ง
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ตัวแปรอิสระ

แบบจําลองที่ 1
Odds ratio

สถานภาพการสมรส (อางอิง: โสด)
แตงงาน หรือมีคูแลว
1.399*
เคยแตงงาน หรือมีคู
1.834*
ปจจัยดานการทํางาน
ระยะเวลาทีท่ า นทํางาน (อางอิง: ไมถงึ 1 ป)
ระหวาง 1-2 ป
0.408*
ระหวาง 3-5 ป
0.594
ระหวาง 6-9 ป
0.412**
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
0.894
ขนาดขององคกร (อางอิง: ขนาดเล็ก S)
ขนาดกลาง M
0.631*
ขนาดใหญ L
0.725
ขนาดใหญมาก XL
0.832
ประเภทของบุคลากร (อางอิง: ลูกจางชัว่ คราว)
ขาราชการ
0.666
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
1.018
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
1.246
ลูกจางประจํา
0.786
การเปลีย่ นงาน/ การยายงาน (อางอิง: ไมเคยเปลีย่ นงาน/ ยายงาน)
เคยเปลี่ยนงาน/การยายงาน
1.095
จํานวนวันในการทํางานใน 1 สัปดาห (อางอิง: นอยกวาหรือเทากับ 6 วัน)
ทํางานทั้งหมด 7 วัน
1.041
จํานวนชัว่ โมงทีท่ าํ งานใน 1 วัน (อางอิง: นอยกวาหรือเทากับ 8 ชัว่ โมง)
9 – 10 ชั่วโมง
1.120
มากกวาหรือเทากับ 11 ชั่วโมง
1.400

แบบจําลองที่ 2
Odds ratio
1.774**
3.587**

0.515
0.879
0.496
1.182
0.696
0.903
0.769
0.443
0.729
0.870
0.711
1.554**
1.166
1.291
1.718*
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แบบจําลองที่ 1
Odds ratio
การทํางานตรงวุฒกิ ารศึกษา (อางอิง: ตรงวุฒกิ ารศึกษานอย)
ตรงวุฒิการศึกษาปานกลาง
0.952
ตรงวุฒิการศึกษามาก
1.532*
ความยืดหยุน ในการทํางาน (อางอิง: มีความยืดหยุนนอย)
มีความยืดหยุนปานกลาง
1.217
มีความยืดหยุนมาก
1.822***
ปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางาน
ความพึงพอใจในองคกร
ความพึงพอใจในงานที่ไดรับมอบหมาย
ปจจัยความสุข+
มิติที่ 1 สุขภาพกายดี
มิติที่ 2 ผอนคลายดี
มิติที่ 3 น้ําใจดี
มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี
มิติที่ 5 ครอบครัวดี
มิติที่ 6 สังคมดี
มิติที่ 7 ใฝรูดี
มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี
2 Loglikehood
1428.011
N
1,209
Chi-square
130.157
LR t test P value
0.000
df
8
2
0.102
Cox & Snell R
Nagelkerke R2
0.141
ตัวแปรอิสระ

หมายเหตุ

*
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แบบจําลองที่ 2
Odds ratio
0.619
0.871
0.881
0.948
1.024**
1.065**
1.004
0.999
1.022*
1.027***
0.999
1.017*
1.018**
0.999
1007.101
1,209
551.068
0.000
8
0.367
0.506

p<0.05, **p<0.01 และ ***p<0.001; + จากการวิเคราะหพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
ระหวางปจจัยความสุขแตละคูมิติ ใน 8 มิติ มีคาอยูในชวง 0.0-0.4
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สรุปและอภิปรายผล
ในกระบวนการดําเนินงานขององคกร จําเปนอยางยิ่งที่จะอาศัยคนทํางานดานตางๆ
เขามาปฏิบัติงาน ดังนั้น คนทํางานก็ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญกับการดําเนินงานขององคกร
แตในขณะเดียวกัน คนทํางานที่จะชวยผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้น จะตองเปนคนทํางานที่มีความรูความสามารถ รวมไปถึงตองมีแรงจูงใจใน
การทํางาน มีความพึงพอใจในการทํางาน มีความสุข และความผูกพันตอองคกร เพื่อใหสามารถ
ดําเนินกิจการใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกร ทั้งนี้องคกรจะตองสรางแรงจูงใจ
และสงเสริมใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีความสุข และความผูกพันตอองคกรได
พรอมที่จะทุมเทอยางเต็มความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกร
บทความนี้ ได ทํ าการศึ กษาสถานการณ ความสุ ขและความผู กพั นต อองค กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ และศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากร โดยใชขอมูลการสํารวจความสุขดวย HAPPINOMETER จาก 4 มหาวิทยาลัยภาครัฐ
จํานวนกลุมตัวอยางรวม 1,209 คน ผลการศึกษาโดยสรุป พบวา ความสุขของคนทํางานมี
คาเฉลี่ยเทากับ 63.0 (อยูในระดับ “มีความสุข” โดยมิติความสุขที่มีคาคะแนนสูงที่สุด ไดแก จิต
วิญญาณดี และน้ําใจดี (69.6 และ 68.1 คะแนน ตามลําดับ) ขณะที่มิติความสุขที่มีคาคะแนนต่ํา
ที่สุด ไดแก ผอนคลายดี และการเงินดี (51.7 และ 55.1 คะแนน ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาระดับ
ความผูกพันจาก 9 ตัวชี้วัดตามกรอบแนวคิด Say, Stay และ Strive โดยจําแนกระดับความ
ผูกพันตอองคกรออกเปน 2 กลุม คือ ระดับความผูกพันสูง (คะแนนความผูกพัน 75-100 คะแนน)
และระดับความผูกพันไมสูง (คะแนนความผูกพันต่ํากวา 75 คะแนน) พบสัดสวนบุคลากรที่มี
ระดั บความผู กพั นต อองค กรสู งเท ากั บ ร อยละ 34.8 จากการวิ เคราะห ทางสถิ ติ ป จจั ยที่ มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ในแบบจําลองที่ 2 ซึ่งนําเขา
ปจจัยอิสระทุกตัวในแบบจําลอง) ประกอบดวย เพศ สถานภาพสมรส การเปลี่ยนงานหรือการ
ยายงาน ชั่วโมงการทํางานในหนึ่งวัน ความพึงพอใจในงานที่ไดรับมอบหมาย ความพึงพอใจใน
องคกร ความสุขมิติที่ 3 น้ําใจดี ความสุขมิติที่ 4 จิตวิญญาณดี ความสุขมิติที่ 6 สังคมดี และ
ความสุขมิติที่ 7 ใฝรูดี
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ผลการศึกษานี้ สะทอนใหเห็นวาในบริบทการทํางานของมหาวิทยาลัยภาครัฐ ปจจัย
ทางดานความสุขและความพึงพอใจในงานที่ทําและการไดรับการดูแลจากองคกร เปนเงื่อนไข
สําคัญที่สามารถชวยสรางเสริม ระดับความผูกพันที่บุคลากรมีตอมหาวิทยาลัยใหเขมแข็งมาก
ขึ้นได บุคลากรที่ความสุขทั้งในชีวิตสวนตัวและในการทํางาน มีความพึงพอใจในงานที่ทํา มี
ความพึงพอใจตอองคกร มีแนวโนมที่จะมีระดับความผูกพันตอองคกรสูงมากกวากลุมบุคลากรที่
ทํางานอยางไมมีความสุขหรือไมพึงพอใจตองานที่ทํา ทั้งนี้ ในการกําหนดแนวทางเพื่อเสริมสราง
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยควรตองพิจารณาถึงปจจัยในดานลักษณะ
สวนบุคคลและปจจัยในดานการทํางานของคนทํางานแตละกลุมดวย โดยกลุมเปาหมายที่
ควรตองใหความสําคัญ ไดแก กลุมบุคลากรหญิง กลุมที่ยังมีสถานภาพโสด รวมถึงกลุมที่ยัง
ไมเคยมีประสบการณเปลี่ยนงาน หรือไมเคยทํางานที่อื่นมากอน นอกจากนี้ จากการที่ผล
การศึกษาในครั้งนี้ พบวาบุคลากรที่ใชเวลาในการทํางานแตละวันที่มากกวาเวลาการทํางาน
ปกติ (ประมาณ 8 ชั่วโมงตอวัน) มีแนวโนมที่จะมีระดับความผูกพันสูงที่มากกวาคนทํางาน
ปกติ ก็ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า มหาวิ ท ยาลั ย ควรต อ งตระหนั ก และหาวิ ธี เ สริ ม จุ ด แข็ ง ในเรื่ อ งนี้ เ พื่ อ ให
กําลังใจคนทํางานกลุมนี้ ไมใหหมดกําลังใจในการทํางาน หมดแรงหรือ burn out จากการ
ทํางานจนมากเกินไป
ดังนั้น การสงเสริมความผูกพันตอองคกรของคนทํางานในมหาวิทยาลัยภาครัฐนั้น
จึงควรใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม (จิรประภา
2559) การสงเสริมและพัฒนากิจกรรมตางๆ ที่จะเอื้อตอการสรางความพึงพอใจในการทํางานที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมขององคกร และการบริหารจัดการงานที่ไดรับมอบหมายในแตละตําแหนง
หนาที่ รวมไปถึงการหาแนวทางที่จะสรางกิจกรรมกระตุนใหความสุขของคนทํางานเพิ่มขึ้น ที่จะ
เชื่อมโยงไปถึงการเสริมสรางความพึงพอใจในการทํางาน ทั้งความพึงพอใจในองคกร และความ
พึงพอใจตอตัวงานที่ไดรับมอบหมายที่ในทายที่สุดจะนําไปสูการเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกร
ทั้งในดานจิตใจ ดานการคงอยูและดานบรรทัดฐาน
ทั้งนี้ แมปจจัยรุนประชากร ระยะเวลาในการทํางาน การทํางานตรงวุฒิการศึกษา
ความยืดหยุนในการทํางาน จะไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับความ
ผูกพันตอองคกรเมื่อนําปจจัยดานความพึงพอใจและความสุขมารวมวิเคราะหดวย แตผล
การศึกษาก็สะทอนใหเห็นวา ปจจัยเหลานี้ก็มีความสัมพันธและสามารถสงอิทธิพลทางออม
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ตอระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร ผานเงื่อนไขปจจัยความพึงพอใจและระดับ
ความสุขได จากการวิเคราะหขอมูลสองตัวแปรดวย ANOVA พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจตองานและตอองคกร รวมถึงคะแนนความสุขของบุคลากรในภาพรวม มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตามปจจัยรุนประชากร ระยะเวลาในการทํางาน การทํางาน
ตรงวุฒิการศึกษา และความยืดหยุนในการทํางานของบุคลากร คนทํางานในรุนเจนวายมี
ระดับความพึงพอใจและความสุขที่ต่ํากวาคนทํางานเบบี้บูมและเจนเอ็กซ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง
กับงานของณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ขณะที่อายุงาน การไดทํางานที่ตรงวุฒิและการมีความยืดหยุน
ในการทํางานที่เพิ่มขึ้นมีสวนที่ทําใหความพึงพอใจและความสุขในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น
ในสภาพของระบบการบริหารองคกรภาครัฐ ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยภาครัฐ ที่ยังคง
ประสบปญหาขอจํากัดในหลายเรื่อง เชน ปญหากฎระเบียบแบบแผนตางๆ ของระบบที่บีบรัด
และผูกมัดกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนของภาครัฐจนทําใหการบริหารงานไมคลองตัว
บางครั้งมีการจัดรูปงานขององคกรที่ซ้ําซอนและขาดประสบการณที่ดี การมีรายไดนอย การ
ทํางานที่ไมตรงกับความรูความสามารถ หรือระบบการบริหารงานที่ไมสงเสริมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ดี และการลงโทษบุคลากรที่ไมมีผลงาน ระบบการพิจารณา เงินเดือน เลื่อนตําแหนง
ยังขาดความเหมาะสมและยุติธรรม ตลอดจนไมไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา ซึ่งปญหา
ตางๆ เหลานี้สงผลใหบุคลากรจํานวนหนึ่งตัดสินใจลาออก หรือทํางานโดยไมมีความรูสึกผูกพัน
กับองคกร หรือมีความผูกพันนอยลง สงผลตอพฤติกรรมการทํางานและประสิทธิผลขององคกร
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ในการเตรียมการที่จะพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา
และสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได มหาวิทยาลัยภาครัฐมีความจําเปนที่จะตองมี
การวางแผนในการสรางบุคลากร สรรหาคนเกง คนดีเขามาทํางาน ซึ่งหากบุคลากรเปนผูที่มี
ความสามารถ แตขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีการลาออกไปซึ่งทําใหสงผลกระทบตอ
ความขาดแคลน เปนปญหาที่นาเปนหวงตอคุณภาพทางการศึกษา การสรางความผูกพันตอ
องคกรไมสามารถพัฒนาไดในระยะเวลาอันสั้น แตตองตองเริ่มจากฝายจัดการระดับสูงในการ
สงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งและกระทําเปนตัวอยางใหบุคลากรระดับปฏิบัติไดเห็นและ
ซึมซับจนเกิดเปนความผูกพันตอองคกร
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การศึ กษานี้ มี ข อจํ ากั ดของการศึ กษาที่สํ าคั ญเกี่ ยวกั บกลุ มตั วอย างบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยภาครัฐที่มีลักษณะเปนกลุมที่ถูกเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุมมหาวิทยาลัย
ภาครั ฐ ที่ เ ข า ร ว มโครงการพั ฒ นาสร า งเสริ ม ความสุ ข คนทํ า งานเพื่ อ ความยั่ ง ยื น โดยการ
ดําเนินงานในรูปแบบ “ศูนยวิจัยความสุขคนทํางานแหงประเทศไทย” และโครงการนวัตกรรม
จัดการสรา งสุข : บู รณาการมหาวิ ทยาลัย แหงความสุข สูอ งคก รสุข ภาวะแหงประเทศไทย
(Happy University) ประจํ า ป พ.ศ. 2559 ดั ง นั้ น ผลการศึ ก ษาอาจไม ส ามารถเป น ข อ มู ล
ตัวแทนบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาครัฐภาพรวมของประเทศได อีกทั้งผลการศึกษามาจาก
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเปนหลัก ซึ่งหากสามารถทําการศึกษาเพื่อเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ
เชิงคุณภาพเพิ่มเติม จากกลุมบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาครัฐมารวมวิเคราะห หรือพิจารณา
ประกอบจะชวยใหเขาใจและสามารถอภิปรายขอคนพบที่วิเคราะหไดจากขอมูลเชิงปริมาณได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
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