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บทคัดยอ
การทําใหบุคลากรในองคการมีความสุขแสดงถึงสภาพการทํางานที่ดีและประสิทธิภาพการทํางานซึ่งดีตอความสําเร็จ
ขององคการ สาเหตุของความสุขในการทํางานนั้นไดมีการศึกษาวิจัยอยางแพรหลาย โดยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
และความผูกพันตอองคการสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอความสุขในการทํางาน อีกทั้งคุณภาพชีวิตในการทํางานก็สงผล
ตอความผูกพันตอองคการ การทํางานของอาจารยในมหาวิทยาลัยตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ระบุภาระงานในมหาวิทยาลัย 5 ประเภท คือ ภาระงานดานการสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ภาระงาน
การบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ วัตถุประสงคของบทความนี้ คือ เพื่อเสนอแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย
รวมไปถึงวรรณกรรมที่แสดงถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการที่สงผลตอความสุขในการทํางานของ
อาจารยมหาวิทยาลัย การศึกษาแบงเปน 3 แนวคิด คือ แนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และ
ความสุขในการทํางาน โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบดวย ดานคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอม ดานโอกาสกาวหนา
ดานการพัฒนาตนเอง ดานสมดุลชีวิตและการทํางาน ดานความเปนสวนตัว ดานสังคมผูรวมงาน และดานบรรยากาศในการ
ทํางาน สวนความผูกพันตอองคการประกอบดวย ดานจิตใจ ดานการอยูตอเนื่อง และดานทัศนคติ และสําหรับความสุขใน
การทํางานประกอบดวย ดานความพึงพอใจในงาน ดานความพึงพอใจในชีวิต และดานเจตคติตอการเปนอาจารย จากการ
ศึกษาไดขอสรุปวา คุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ ความผูกพันตอองคการมีอิทธิพล
เชิงบวกตอความสุขในการทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอของความสุขในการทํางานของอาจารย
มหาวิทยาลัย จากผลดังกลาวสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารการทํางานของอาจารยในมหาวิทยาลัยและนําไปสูการ
วิจัยเพื่อคนหารูปแบบคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการที่สงผลตอความสุขในการทํางานของอาจารย
มหาวิทยาลัยกับขอมูลเชิงประจักษตอไป
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ ความสุขในการทํางาน
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Abstract
The happiness of the personnel in the organization was a factor representing good working conditions
and affecting the success of the organization. The happiness at work has been studied extensively. It was
found that the quality of work life and organizational commitment affects directly and indirectly the happiness
at work. The quality of work life also affects organizational commitment. The work of professors at the
university is based on the Board of the Office of the Civil Service Commission in Higher Education Institutes
Announcements B.E. 2558, the standard workload of the Civil Service Commission in Higher Education
Institutes. There are five types of workload in university: teaching workload, research and other academic
workload, academic outreach workload, cultural workload, and other workload. The purpose of this article
is to study the quality of working life, organizational commitment, happiness at work and the effect of quality
of working life and organizational commitment on happiness at work of university lecturers. The study is
divided into three concepts: The concept of quality of work life, organizational commitment and happiness
at work. Quality of working life includes compensation, environment, opportunity for continuing growth,
personal development, life and work balance, privacy, social partners and working atmosphere. Organizational
commitment includes affective, continuance and attitude. Happiness at work includes work satisfaction, life
satisfaction and attitude of the lecturers. The study concluded quality of work life has a positive influence
on organizational commitment, organizational commitment positive influences happiness at work, and
quality of work life has a positive influence on the happiness at work of a university lecturer. These results
can be used to manage the work of the university lecturers and lead to further research to find the model
of quality of working life and organizational commitment effect on happiness at work of university lecturers.
Keywords: Quality of Work Life, Organizational Commitment, Happiness at Work
บทนํา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดรับการพิจารณาใหเปน
กลยุทธดานทรัพยากรพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในองคการตางๆ
ทั้งนี้ความสําเร็จขององคการหรือสภาพแวดลอมการทํางาน
มีความสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
มนุษยบนพื้นฐานของพฤติกรรมศาสตร (Faghihparvar,
Allameh, & Ansari, 2013) โดยการทําใหบคุ ลากรในองคการมี
ความสุขเปนปจจัยแสดงถึงสภาพการทํางานทีด่ แี ละประสิทธิภาพ
การทํางานที่สงผลตอความสําเร็จขององคการ ในการนี้
Graham (2008); Selim (2008); Borghesi & Vercelli (2007)
และ Mahon Yarcheski & Yarcheski (2005) ไดทาํ การศึกษา
พบวาความสุขในการทํางานมีความสัมพันธทางสถิตกิ บั ความ
สําเร็จของการทํางานและความสําเร็จขององคการ Pollsrilert
(2014) กลาววาระดับความสุขของบุคลากรทีท่ าํ งานในองคการ
จะเปนปจจัยและตัวแปรสําคัญที่จะผลักดันใหองคการนั้นๆ
สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได
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สถานทีท่ าํ งานทีม่ คี วามสุข คือ กระบวนการพัฒนาคน
ในองคการอยางมีเปาหมายและยุทธศาสตร เพือ่ ใหองคการมี
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
เติบโตอยางตอเนือ่ งขององคการ หรือการจัดการองคการโดย
เนนการจัดการ “คน” เปนหลัก (Thai Health Promotion
Foundation, 2015) ทั้งนี้สถาบัน The iOpener Institute
ทีม่ หาวิทยาลัย Oxford สหราชอาณาจักร ไดทมุ เททํางานวิจยั
คุณภาพตัง้ แตป ค.ศ. 2005 ในเรือ่ งศาสตรแหงความสุขในการ
ทํางาน และขอมูลเชิงประจักษไดพบวาบุคลากรที่มีความสุข
ทํางานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง (Pryce-Jones &
Lutterbie, 2010) และมีการศึกษาวิจัยปจจัยที่เปนสาเหตุ
ของความสุขในการทํางานอยางแพรหลาย โดยพบวาคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางาน (Nekouei, Othman, Masud, & Ahmad,
2014) และความผูกพันตอองคการ (Boroujeni, Asadi, &
Tabatabie, 2012) สงผลทัง้ ทางตรงและทางออมตอความสุข
ในการทํางาน อีกทั้งคุณภาพชีวิตในการทํางานก็สงผลตอ
ความผูกพันตอองคการ (Faghihparvar et al., 2013) อีกดวย

การทํางานของอาจารยในมหาวิทยาลัยเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(Board of the Office of the Civil Service Commission in Higher Education Institutes, 2015) เรือ่ งมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2558 โดยกําหนดให
ขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึง่ ดํารงตําแหนงวิชาการ ตองมีภาระงานในมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวาสัปดาหละ 35 ชั่วโมง แบงเปน 5 ประเภท คือ ภาระงานดานการสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ภาระงาน
การบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ ที่สอดคลองกับและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
สภาพภาระงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยทัง้ 5 ดาน ดังทีก่ ลาวไวขา งตน นับวาเปนสวนสําคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้การทํางานที่มีความสุขของอาจารยจะสงผลตอความกาวหนาของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ดังกลาวมา ดังนั้น การสราง
ปจจัยอันเปนสาเหตุของความสุขในการทํางานอยางตรงประเด็นยอมทําใหไดผลทีต่ รงเปาหมายของมหาวิทยาลัย การศึกษาวิจยั
ที่ผานมายังขาดการวิเคราะหเชิงสาเหตุของความสุขในการทํางานของบุคลากรในองคการ รวมทั้งอาจารยในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคของบทความนี้ คือเพือ่ เสนอแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และความสุข
ในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย รวมไปถึงวรรณกรรมทีแ่ สดงถึงคุณภาพชีวติ ในการทํางานและความผูกพันตอองคการที่
สงผลตอความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย เพือ่ นําปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุนนั้ ไปพัฒนาของความสุขของอาจารย อันจะ
นําไปสูการพัฒนาการทํางานของอาจารยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย
คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการที่สงผลตอความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย
สามารถแสดงไดดังกรอบแนวคิด (conceptual framework) ซึง่ แสดงขอเสนอ (Proposition: P) ของตัวแปรทั้งสามที่มคี วามเชื่อมโยงตอกัน ดังภาพตอไปนี้

P1

ÙüćöñĎÖóĆîêŠĂĂÜÙŤÖćø

ÙčèõćóßĊüĉêĔîÖćøìĞćÜćî

P2

Ùüćöÿč×ĔîÖćøìĞćÜćî
P3



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการที่สงผลตอความสุขในการทํางานของอาจารย
มหาวิทยาลัย
ที่มา: สรางขึ้นโดยผูเขียน
จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการที่สงผลตอความสุขในการทํางานของ
อาจารยมหาวิทยาลัย แสดงถึงการตั้งขอเสนอ (Proposition) 3 ขอ ไดแก ขอเสนอที่ 1 (P1) คือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน
มีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ ขอเสนอที่ 2 (P2) คือ ความผูกพันตอองคการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความสุขในการ
ทํางาน และขอเสนอที่ 3 (P3) คือ คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีอทิ ธิพลเชิงบวกตอความสุขในการทํางาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life:
QWL)
Farid, Izadi, Ismail, & Alipour (2015) ไดแบงคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานตามทฤษฎีของ Walton (1975) เปน 8 มิติ
คือการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม สภาพการ
ทํางานทีป่ ลอดภัยและดีตอ สุขภาพ การมีโอกาสปานกลางใน
การใชและพัฒนาศักยภาพและพรสวรรคของมนุษย โอกาสใน
การเติบโตอยางตอเนือ่ งและมัน่ คง การเปนสวนหนึง่ ของสังคม
ในองคการทีท่ าํ งาน ความเปนธรรมในการทํางาน ความสมดุล
ระหวางการทํางานและชีวิตโดยรวม และความสัมพันธทาง
สังคมของชีวติ การทํางาน
Casio (2013) อธิบายถึงผลตอบแทนที่พนักงานไดรับ
วา แบงเปนผลตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน และผลตอบแทนทีไ่ มใช
ตัวเงิน Mukherjee (2012) กลาววา การจัดการผลการดําเนิงาน
ของพนักงานทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและโอกาสกาวหนาใน
การทํางาน Mitchell & Gamlem (2012) อางถึงสภาพแวดลอม
ความเปนสวนตัว สังคมผูร ว มงาน และบรรยากาศในการทํางาน
ว า เป น สิ่ ง สะท อ นคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งาน นอกจากนี้
Bohainder & Snell (2013) ไดกลาววา ความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน ที่บริษัทสามารถทําใหพนักงานผอนคลาย
และรั ก ษาสมดุ ล ในชี วิ ต ควบคู ไ ปกั บ การทํ า งานได เช น
บริษัท eBay ไดจัดใหมีหองสวดมนตและทําสมาธิ ที่พนักงาน
สามารถใชระหวางวันทํางานได บริษัท Google และ Apple
จัดใหมีหองเรียนการทําสมาธิเพื่อชวยใหพนักงานจัดการกับ
ความเครียดและพัฒนาศักยภาพในการเพงความสนใจในการ
ทํางานไดดีขึ้น
Wongsuryrat (2011) ใหคาํ นิยามคุณภาพชีวติ ในการ
ทํางานวา หมายถึงความรูส กึ ของพนักงานทีแ่ สดงออกถึงความ
พึงพอใจในงาน มีความรูสึกมีสวนรวมในองคการ มีขวัญและ
กําลังใจที่ดี มีความกระตือรือรนตองการจะทํางานใหสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ และมีชวี ติ รวม
กับครอบครัวอยูในสังคมไดอยางปกติสุข โดยพนักงานจะได
รับความรูสึกเหลานี้จากประสบการณในการทํางาน ดานผลตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานที่
ปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดานความ
กาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ ดานสังคมสัมพันธ ดาน
ลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน และดาน
ความภาคภูมิใจในองคการ ในการนี้ Rattanacho (2009)
กลาววาคุณภาพชีวิตในการทํางานหมายถึงปรัชญาของการ
จัดการทีท่ าํ ใหคนทํางานเกิดความภาคภูมใิ จ มีการเปลีย่ นแปลง
วัฒนธรรมองคการไปในทางทีด่ ี มีการปรับปรุงความอยูด กี นิ ดี
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หรือคุณภาพชีวิตของคนทํางานทั้งทางรางกาย อารมณ และ
จิตใจ เชน มีโอกาสทีจ่ ะเติบโตและพัฒนา เปนตน
Puathui (2010) กลาววา คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
มีความหมายทัง้ ทางกวางและทางแคบ โดยคุณภาพชีวติ ในการ
ทํางานในความหมายทีก่ วางหมายถึงสิง่ ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับชีวติ
การทํางาน ซึง่ ประกอบดวย คาจาง ชัว่ โมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชนและการบริการ ความกาวหนา
ในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ สิง่ เหลานีล้ ว นแลวสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจใหกบั คนทํางาน สวนคุณภาพชีวติ
การทํางานในความหมายอยางแคบคือผลที่มีตอคนทํางาน
ซึง่ หมายถึงการปรับปรุงในองคการและลักษณะงาน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ พนักงานควรไดรบั การพิจารณาเปนพิเศษสําหรับการ
สงเสริมระดับคุณภาพชีวติ การทํางานของแตละบุคคล รวมถึง
ความตองการของพนักงานในเรือ่ งความพึงพอใจในงาน และ
การมีสว นรวมในการตัดสินใจทีจ่ ะมีผลตอสภาพการทํางานของ
ตนเองดวย สรุปไดวา คุณภาพชีวติ ในการทํางาน หมายถึง การ
ใหความสําคัญตอความพอใจในการทํางานและการมีสว นรวม
ในการตัดสินใจ คาตอบแทนและผลประโยชนในระดับทีส่ รางแรงจูงใจในการทํางาน รวมถึงสภาพแวดลอมดานบุคคลและ
ดานกายภาพทีเ่ อือ้ ตอการทํางานทีด่ ี
Litkum (2012) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ผลการวิเคราะหพบวาครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีมีระดับคุณภาพ
ในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับ
คุณภาพชีวิตในแตละดานพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานดาน
สภาพแวดลอมทีป่ ลอดภัยและสงเสริมสุขภาพอยูใ นระดับสูงสุด
รองลงมาคือดานการบูรณาการทางสังคม ดานคาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานการ
รักษาสิทธิ์สวนบุคคล ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต รองลงมาตามลําดับ ซึ่งจาก
ผลการศึกษาวิจัยพบวาคุณภาพดานความสมดุลในการดํารงชีวติ มีคะแนนเฉลีย่ นอยสุด แสดงใหเห็นวาผูต อบแบบสอบถาม
มีความรูส กึ วางานในหนวยงานทีต่ นปฏิบตั งิ านอยูน น้ั ยังกระทบ
กับชีวิตประจําวันอยูบาง
Tabassum, Rahman, & Jahan (2012) ศึกษาเรื่อง
การประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของคณาจารย ข อง
มหาวิทยาลัยเอกชนในบังคลาเทศ เปนการสํารวจเชิงปริมาณ
กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น อาจารย เ ต็ ม เวลาของคณะต า งๆ ใน
มหาวิทยาลัย 11 แหง มีมติ ใิ นการรับรูค ณ
ุ ภาพชีวติ การทํางาน

3 ดาน คือชีวิตการทํางานทางสังคม สภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและดีตอสุขภาพ และการเปนสวนหนึ่งของการ
ทํางานในองคการ ทั้งนี้การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับมิติตางๆ
การทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางจําแนกตามเพศ คณะ
การศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณ และสถานภาพสมรส
ที่ มี ต อ การรั บ รู คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งาน พบว า มี ค วาม
แตกตางกันของเพศและคณะในมหาวิทยาลัย สวนการวิเคราะห
คาสัมประสิทธิถ์ ดถอยพบวา มิตดิ า นชีวติ การทํางานทางสังคม
มิตดิ า นความเพียงพอและความยุตธิ รรมของคาตอบแทน และ
มิตดิ า นธรรมนูญในองคการ โดยมิตทิ ง้ั สามดานสามารถรวมกัน
พยากรณตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานได
ความผู ก พั น ต อ องค ก าร (Organizational
Commitment: OC)
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับความผูกพัน
ตอองคการที่มีการศึกษาและเผยแพรมานั้น ดังเชน Porter,
Steers, Mowday, & Boulian (1974) ไดใหความหมายของ
ความผูกพันองคการวาเปนลักษณะความสัมพันธของบุคลากร
ทีม่ ตี อ องคการ โดยประกอบดวยความรูส กึ ดานความตองการ
ทีจ่ ะเปนสมาชิกขององคการ ความเต็มใจทีจ่ ะใชความพยายาม
อยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน และความเชื่อมั่นและยอมรับใน
เปาหมายขององคการ ทั้งนี้ Steers (1977) ไดกลาววาความ
ผูกพันตอองคการ เปนความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่แสดงตน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ มีจุดรวมเหมือนกับสมาชิก
คนอืน่ ๆ ในองคการ และเต็มใจทีจ่ ะทุม เทกําลังกายกําลังใจเพือ่
ปฏิบตั พิ นั ธกิจขององคการ สวน Mowday, Porter, & Steers
(1982) กลาววา ความผูกพันตอองคการหมายถึงการแสดงออก
ทีม่ ากกวาความภักดี เพราะความผูกพันตอองคการเปนความ
สัมพันธที่แนนหนาและแรงผลักดันใหผูปฏิบัติงานเต็มใจที่จะ
อุทิศตนเองเพื่อการสรางสรรคใหองคการที่อยูมีความรุงเรือง
ขึน้ Meyer & Allen (1991) กลาววา ความผูกพันตอองคการ
ประกอบด ว ย ความผู ก พั น ด า นความรู สึ ก (affective
commitment) ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม
(normative commitment) และความผูกพันตอเนื่อง
(continuance commitment)
Vogelsang et al. (2013) ไดกลาววา ความผูกพัน
ตอองคการเปนการตัดสินใจที่จะทุมเทใหกับการทํางานของ
พนักงาน โดยพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการจะชวยให
บริษัทบรรลุเปาหมายโดยการทํางานตามวัตถุประสงคของ
บริษทั ทัง้ นี้ การมีความผูกพันตอองคการอยางเต็มทีห่ มายถึง

พนักงานไดทมุ เททัง้ ความคิดและจิตใจใหบริษทั ซึง่ จะทําใหมี
ผลิตภาพการทํางานทีด่ มี ากยิง่ ขึน้ ไดรบั กําไรสูงขึน้ และมีอตั รา
การออกจากงานนอยกวาพนักงานทีไ่ มมคี วามผูกพันตอองคการ
Raksajai (2011) ใหความหมายของความผูกพันตอองคการวา
คือความรูส กึ ของพนักงานทีแ่ สดงถึงความสัมพันธอยางแนนแฟน
กับองคการ โดยผูท มี่ คี วามผูกพันตอองคการจะแสดงลักษณะ
เฉพาะ 3 ดาน คือ ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลา ดานการ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ และดานความเต็มใจ
ทีจ่ ะทุม เทความพยายามอยางมากเพือ่ ประโยชนขององคการ
ในวรรณกรรมของ Metheekasiwat (2012) กลาววา ความ
ผูกพันตอองคการ หรือความผูกพันทุมเทของพนักงานที่มีตอ
องคการ (organization engagement) หมายถึง ทัศนคติ
ทางบวกที่พนักงานมีตอองคการและตอคานิยมขององคการ
โดยพนักงานจะปฏิบัติงานตามบทบาทที่ตนไดรับ และจะ
แสดงถึงความรูส กึ ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม (behavior)
การรับรู (cognitive) และอารมณ (emotional) นอกจากนี้
Leelertphan (2014) ใหความหมายของความผูกพันตอ
องคการวา หมายถึงทัศนคติหรือความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่
มีตอองคการ เชน มีความภักดีตอองคการ ยอมรับเปาหมาย
คานิยม และวัฒนธรรมขององคการ มีความรูสึกเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับองคการ และมีความยินดีที่จะใหความรูความ
สามารถที่ตนเองมีอยูอยางเต็มที่และเต็มใจ อีกทั้ง Samart
(2014) ไดใหคาํ นิยามของความผูกพันตอองคการวา หมายถึง
ทัศนคติหรือความรูสึก และพฤติกรรมในดานบวกที่พนักงาน
ใหตอ องคการ โดยทีบ่ คุ คลรูส กึ วาตนมีสว นรวมและกลายเปน
สวนหนึ่งขององคการ ไดรับการยอมรับในองคการ ทําใหเกิด
ความเต็มใจและพรอมที่จะทุมเทพลังใหกับการทํางานเพื่อ
องคการอยางเต็มความสามารถ เพือ่ ประโยชนและเปาหมายที่
ตัง้ ไวขององคการ และมีความผูกพันกับองคการและปรารถนา
ที่จะเปนสมาชิกในองคการตอไปตลอดชีวิตการทํางานของ
บุคคลนั้น สรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความ
รูส กึ ของพนักงานทีม่ คี วามเต็มใจทํางานตอองคการอยางมาก
ยอมรับเปาหมายของสวนรวม และพรอมที่จะทุมเทเพื่อ
ประโยชนขององคการ สรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ
ประกอบดวย ดานจิตใจ ดานการอยูต อ เนือ่ ง และดานทัศนคติ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลกรดานการศึกษา ไดแก Ninlawan (2011) ไดศกึ ษาเรือ่ ง
ความผู ก พั น ต อ องค ก ารของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จังหวัด
สุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีมีระดับ
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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ความผูกพันตอองคการโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาปจจัยดานลักษณะงานรายดานจากมากไปหานอย
พบว า ด า นความหลากหลายของงานมี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ดานโอกาสในการปฏิสมั พันธกบั ผูอ นื่ ดานความ
มีอสิ ระในการทํางาน และดานความทาทายของงาน ตามลําดับ
นอกจากนัน้ Moontongtip (2013) ไดศกึ ษาความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา
อําเภอทามะกา ผลการวิจัยพบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอทามะกา บุคลากรทีม่ คี วามผูกพัน
ตอองคการในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาความ
ผูกพันตอองคการทุกดานอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ ความตองการที่จะ
รักษาความเปนสมาชิกขององคการ และความเชือ่ มัน่ และการ
ยอมรับเปาหมายขององคการ และจากการศึกษาความสัมพันธ
พบวาปจจัยดานลักษณะงานและปจจัยดานประสบการณ
การทํ า งานมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความผู ก พั น ต อ องค ก าร
Paisanpatasakun, Keawkalong, & Charoenphon (2012)
ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันองคการของบุคลากร
กรณีศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ความผูกพันองคการ
มีระดับดีมาก และปจจัยที่สงผลตอความผูกพันองคการกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กับความพยายามทํางาน สงผลตอความผูกพันองคการซึง่ เปน
ไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ Siripatchara, Chanthothai,
Suebsang, & Lavankura (2015) ไดศึกษาความผูกพัน
ตอองคการของอาจารยมหาวิทยาลัย ผลการวิจยั พบวา ความ
พึงพอใจในงาน บรรยากาศองคการ และองคการแหงการเรียนรู
มีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ และความ
พึงพอใจในงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอบรรยากาศองคการ
นอกจากนัน้ ยังพบวาความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองคการ
องคการแหงการเรียนรูมีผลกระทบทางตรงตอความผูกพัน
ตอองคการ และความพึงพอใจในงานมีผลกระทบทางออม
ตอความผูกพันตอองคการโดยผานบรรยากาศองคการ
ความสุขในการทํางาน (Happiness at Work: HW)
Foot, Hook, & Jenkins (2016) ไดกลาววา ความสุข
ในการทํางานและความสําคัญของการบรรลุถงึ การทํางานทีด่ ี
ที่สุด เปนปรากฏการณในสถานที่ทํางานที่ดี ซึ่งเกิดจากการ
จัดการทรัพยากรมนุษยที่ดีและการทํางานประสานกันเปน
อย า งดี ต ามสายงานที่ เ กี่ ย วข อ ง อั น ประกอบด ว ยผลการ
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ดําเนินงาน ความผูกพันตอองคการ และความยุติธรรม นําไป
สูก ารทํางานทีย่ อดเยีย่ มและมีคณ
ุ ภาพ ความรูส กึ เปนสวนหนึง่
และมีความไววางใจขัน้ สูงในการทํางาน การพัฒนาการทํางาน
สถานการณทชี่ ว ยใหพนักงานรูส กึ ถึงคุณคาและการไดรบั การ
ปฏิบัติท่ดี ี และการเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับการมีสวนร ว มในชี วิ ต และวั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก าร นอกจากนั้ น
Kotheeranurak (2008) กลาววา องคการที่มีความสุข
ประกอบดวยหัวใจสําคัญหลายอยาง คือ การทํางานเปนทีม
(team work) การมีความสุข (happy) และมีความคิด
สรางสรรคที่นําไปสูความกาวหนา (creativity) โดยเสนอ
แนวคิดและหลักการสรางองคการแหงความสุข คูม อื ความสุข
8 ประการในทีท่ าํ งาน ประกอบดวย สุขภาพดี (happy body)
นาํ ใจงาม (happy heart) สังคมดี (happy society) ผอนคลาย
(happy relax) หาความรู (happy brain) ทางสงบ (happy
soul) ปลอดหนี้ (happy money) และครอบครัวดี (happy
family) ในการนี้ Puathui (2010) กลาววา ความสุขในการ
ทํางานเกิดจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจาก
องคประกอบที่หลากหลาย ไดแก ความรูสึกมั่นคงปลอดภัย
โอกาสกาวหนาในการทํางาน สภาพที่ทํางาน อัตราคาจางที่
ไดรับ ลักษณะงานที่ทํา การใชชีวิตในสถานที่ทํางานรวมกับ
ผูอื่น สิ่งตอบแทนและประโยชนเกื้อกูลตางๆ บรรยากาศ
สิง่ แวดลอมในการทํางาน ความสัมพันธกบั เพือ่ นรวมงาน และ
การสื่อสารในที่ทํางาน เปนตน สวน Wongsuryrat (2011)
ใหคาํ นิยามความสุขในการทํางานวาเปนการรับรูค วามรูส กึ ใน
การมีอารมณทางบวกของพนักงาน อันเนื่องมาจากผลการ
ทํางาน เปนการตอบสนองความตองการของตนเอง มีความ
รูสึกที่ดีตองานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งนําไปสูผลการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ซึง่ ประกอบดวยปจจัยตางๆ คือ ดานการ
ติดตอสัมพันธ (connection) ดานความรักในงาน (love of
the work) ดานความสําเร็จในงาน (work achievement)
และดานการเปนที่ยอมรับ (recognition) ทั้งนี้ Wesarat,
Sharif, & Majid (2015) ไดเสนอกรอบแนวคิดของความสุข
ในการทํางาน วาหมายถึงความพึงพอใจกับการทํางานและ
ชีวิตของบุคลากร โดยองคการที่มีความสามารถที่จะรักษา
ความสุขระยะยาวในสถานทีท่ าํ งานอาจเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ องคการ
ควรตระหนักเกีย่ วกับปจจัยทีจ่ ะสงผลกระทบตอความสุขของ
พนักงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสุขในสถานที่
ทํางาน สรุปไดวา ความสุขในการทํางาน เกิดขึ้นจากปจจัย
ที่สงผลกระทบตอการทํางานในทางบวก ซึ่งกอใหเกิดความ
พึงพอใจกับการทํางาน เชน ความมัน่ คงปลอดภัยในการทํางาน
ความสัมพันธในทางบวกกับเพือ่ นรวมงาน ความกาวหนาและ

ความสําเร็จในการทํางาน การเปนที่ยอมรับในสถานที่ทํางาน
เปนตน โดยความสุขในการทํางานประกอบดวย ดานความ
พึงพอใจในงาน ดานความพึงพอใจในชีวิต และดานเจตคติ
ตอการทํางาน
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความสุ ข ในการทํ า งานของ
อาจารยในมหาวิทยาลัย ไดแก Sungthip & Bowarnkitiwong
(2011) ศึกษาเรือ่ งปจจัยทีส่ ง ผลตอความสุขในการทํางานของ
ครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผลการวิจัยสรุปไดวา ความสุขในการทํางานของครูสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายดานจากมากไป
หานอย คือดานความสุขทางกาย โดยดานความสุขทางใจรอง
ลงมาตามลําดับ Sawaengphol (2011) ไดศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพบวาบุคลากร
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทํางาน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคือ ความรักในงาน
ความสําเร็จในงาน การเปนที่ยอมรับ และการติดตอสัมพันธ
และปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทํางาน ไดแก การติดตอ
สัมพันธ ความรักในงาน ความสําเร็จในงาน การเปนที่ยอมรับ
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความสุขในการทํางาน
สวน Noikhamyang & Noikhamyang (2012) ไดวิจัยเรื่อง
ปจจัยที่สงผลตอดัชนีความสุขในการทํางานของบุคลากรใน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจยั
พบวา ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยูในระดับปานกลาง โดย
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางานของ
บุคลากร ไดแก ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานแรงจูงใจ
ใฝสมั ฤทธิ์ ปจจัยดานคุณลักษณะงาน ปจจัยดานสัมพันธภาพ
ในทีท่ าํ งาน ปจจัยดานการไดรบั การยอมรับนับถือ และปจจัย
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
งานวิจัยเรื่องการสํารวจสถานที่ทํางานที่ดีที่สุดของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ ในป ค.ศ. 2015
(Times Higher Education’s Best University Workplace
Survey, 2015) โดยสํารวจมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนสถานทีท่ าํ งาน
ที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษในป ค.ศ. 2015 ผลการศึกษาที่
โดดเดน คือ ภายใตความหลากหลายของพืน้ ทีข่ องการทํางาน
พบวาการบริหารและวิชาการมีขอบเขตกวางมาก บุคลากร
สวนใหญของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจอยางมากตองานสอน
และงานวิจยั แตมนี กั วิชาการจํานวนมากทีร่ สู กึ วามีภาระงาน
มากเกินไป บรรยากาศในการทํางานกับเพือ่ นรวมงานมีความ-

เชีย่ วชาญทีแ่ ตกตางกันมากเกินไป ภาระงานของทีส่ รางความ
กังวลใหกบั อาจารยในมหาวิทยาลัยคือการเผยแพรความรูท าง
วิชาการ นอกจากนั้น Fisher (2010) ไดศึกษาเรื่องความสุข
ในการทํางาน พบวาความสุขในการทํางานหมายความรวมไป
ถึงความพึงพอใจในรูปแบบของการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ดวย การวัดในภาพรวมของระดับความสุขของแตละบุคคล
ประกอบดวย การมีสวนรวมในการทํางาน ความพึงพอใจใน
การทํางาน และความผูกพันตอองคการ โดยมิติของความสุข
ในการทํางานตองกําหนดและวัดจากหลากหลายระดับ รวม
ไปถึงการถายทอดประสบการณการทํางาน ทัศนคติระดับบุคคล
และทัศนคติระดับองคการ ทั้งนี้ Wesarat et al. (2015)
ไดศกึ ษากรอบแนวคิดของความสุขในสถานทีท่ าํ งาน โดยระบุ
วาวิธกี ารสรางความพึงพอใจของบุคลากรขึน้ อยูก บั การทํางาน
และชีวติ ของคนทํางานเอง ทัศนคติเกีย่ วกับความสุขเกีย่ วของ
กับความเปนอยูท ดี่ ขี องแตละบุคคล ความสุขในสถานทีท่ าํ งาน
เปนสิ่งสําคัญที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลใน
องคการ และบุคลากรทีม่ คี วามสุขคือบุคลากรทีส่ ามารถทํางาน
ไดดี ในขณะที่บุคลากรที่ไมมีความสุขจะไมใหความสนใจ
ในการทํางานอยางเต็มที่กับงานใดๆ ทั้งนี้องคการที่สามารถ
รักษาความสุขในการทํางานในระยะยาวไดนั้น จะมีความ
สามารถในการเพิ่มและรักษาไวซึ่งประสิทธิผลในการทํางาน
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคการ
การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคการนั้น พิจารณาจากการเสนอ
ของ Buchanan (1974) ที่กลาววาความผูกพันตอองคการ
เปนความรูสึกรวมของบุคคลระหวางวัตถุประสงค คานิยม
และวิสัยทัศนขององคการ ที่จะมีบทบาทอยางใดอยางหนึ่ง
เกี่ยวกับเปาหมายและคานิยมที่ใหกับองคการอันสงผลถึง
ประโยชนของตนเอง (Tamini, Yazdany, & Bojd, 2011) ทัง้ นี้
ความผูกพันตอองคการ เปนปรากฏการณที่มีโครงสรางและ
พื้นฐานจากการทําธุรกรรมของบุคคลตอองคการ ซึ่งเปน
ความทุมเทการทํางานและเวลา โดยหวังผลรวมกับองคการ
(Hrebiniak & Alutto, 1972) จากขอเสนอของ Allen &
Meyer (1990) ไดแบงความผูกพันตอองคการเปนสามมิติที่
แตกตางกัน คือ อารมณ กฎเกณฑ และความผูกพันตอเนื่อง
ทีพ่ บวาพนักงานทีไ่ ดรบั อํานาจ และการมีสว นรวมในการแกปญ หา
จะเกิดความผูกพันตอองคการมาก (Fields & Thacker,
1992) นอกจากนี้ Pratad (2011) ศึกษาพบวาคุณภาพชีวิต
ในการทํ า งานมี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทางบวกกั บ ความผู ก พั น
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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ตอองคการ อีกทัง้ การวิจยั ของ Tamini et al. (2011) แสดงวา
คุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลกระทบใหเกิดความผูกพัน
และความภักดีตอองคการ
งานวิจยั ของ Chaiyasaeng (2011) ไดศกึ ษาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ ผลการวิจัยสรุปไดวา บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานและความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง
และคุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวก
กับความผูกพันตอองคการ ทัง้ นี้ Kabilapat (2011) ไดศกึ ษา
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ
บุ ค ลากรคณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอยูในระดับมาก โดย
บุคลากรทีม่ ขี อ มูลทัว่ ไปดานเพศ อายุ รายไดตอ เดือน ประเภท
บุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีความผูกพัน
ตอองคการไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ที่แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน และยัง
พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
อยางมีนัยสําคัญ โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลางและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
Farid et al. (2015) ทําการวิจัยเรื่องความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรที่เปนพื้นฐานสําคัญตอความสําเร็จของ
องคการ เพื่อคนหาระดับและความสัมพันธระหวางคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร
ทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะในหมูบานกลาง
ประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานมีความสัมพันธกบั ความผูกพันตอองคการของบุคลากร
การศึ ก ษาทํ า ให เ กิ ด องค ค วามรู ด า นกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยทแ่ี สดงถึงแนวทางทีอ่ งคการหรือมหาวิทยาลัย
จะสามารถพัฒนาความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการได
ทั้งนี้ Pry (2016) ไดศึกษาปจจัยที่กําหนดความสมดุลของ
ความตองการมีสวนรวมของบุคลากรจากการตัดสินใจดวย
ตนเองที่สงผลในการเพิ่มความพึงพอใจในการทํางานและ
ความผูกพันตอองคการ ผลการศึกษาพบวา การเพิ่มขึ้นของ
ประสบการณการตัดสินใจดวยตนเองของพนักงานในสภาพ
แวดลอมการทํางาน จะชวยปรับปรุงผลลัพธดวยการเพิ่ม
แรงจูงใจจากภายในและแรงจูงใจที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับ
การอธิบายของ Reece & Reece (2017) ที่กลาววาองคการ
ที่ใชแผนงานในการจัดการความหลากหลายของพนักงาน จะ
ทําใหเกิดขอไดเปรียบจากการทํางานรวมกัน และกระบวนการ
จัดการความหลากหลายทีป่ ระสบความสําเร็จ จะนําไปสูค วาม
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ผูกพันตอองคการในระยะยาวตอไป
อยางไรก็ตาม การคนพบของ Huang, Lawler, & Lei
(2007) นําไปสูมุมมองที่แตกตางจากผลการศึกษาขางตน
โดยพบวา คุณภาพในการทํางานไมไดสงผลทางบวกตอความ
ผูกพันตอองคการ ความผูกพันตออาชีพการงานและความ
สนใจที่จะเปลี่ยนงาน การวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาลักษณะสวนบุคคล เชน สถานภาพสมรส อายุ และเพศ เปนปจจัยกําหนด
คุณภาพชีวติ การทํางานและความผูกพันตอองคการ แตไมพบ
วาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการ (Chen & Francesco, 2003) นอกจากนี้ การศึกษา
ของ Turner & Pack (2007) ชี้ใหเห็นความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญระหวางมิติของความผูกพันตอองคการกับความ
พึงพอใจของทีมทีเ่ พิม่ ขึน้ เชนเดียวกับการออกจากทีมทีล่ ดลง
ทั้งนี้ ความพึงพอใจเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคคลากรที่จะมี
ความผูกพันกับทีมงานและองคการ นอกจากนี้ ความผูกพัน
ตอทีมงานสงเสริมใหระยะเวลาการเปนสมาชิกในทีมงาน
เพิ่มขึ้น โดยการศึกษาของสภากองทุนการอุดมศึกษาของ
อังกฤษชี้ใหเห็นถึงความเครียดในการทํางานของบุคลากร
ในอุดมศึกษา และกลาววานักวิชาการเปนผูที่มีความเครียด
มากที่สุดในกลุมผูทํางาน โดยทั่วไปการวิจัยที่ผานมาแสดงถึง
ความเครียดที่เกิดจากความกดดันระหวางการทํางานกับ
ผูร ว มงาน และความกดดันในการเผยแพรงานวิจยั เพือ่ พัฒนา
ความรูในฐานะนักวิจัย (Barlow & Antoniou, 2007;
Worrall-Carter & Snell, 2003)
จากวรรณกรรมขางตน นําไปสูการตั้งขอเสนอขอที่ 1
คือ
P1: คุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวก
ตอความผูกพันตอองคการ
ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับความ
สุขในการทํางาน
การศึกษาของ Jitteerapap (2011) พบวาความสุขใน
การทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
และความสุขในการทํางานดานสังคมดีและดานหาความรู
สามารถรวมกันทํานายความผูกพันตอองคการได Molla,
Banjrdrit, & Suwanin (2012) ไดศึกษาพบวาความสัมพันธ
ระหวางความสุขในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวก โดยดานทีม่ คี วามสัมพันธ
มากที่สุด ไดแก ดานความเชื่อมั่นในเปาหมายและยอมรับ
คุณคาขององคการ รองลงมา ไดแก ดานความตั้งใจที่จะใช
ความสามารถเพือ่ ทํางานใหองคการ และดานทีม่ คี วามสัมพันธ

นอยที่สุด คือดานความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองคการ
ตอไป เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความสุขในการ
ทํางานเปนรายดานกับระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวม พบวาระดับความสัมพันธของความสุขในการทํางานใน
แตละดานมีความสัมพันธทางบวก โดยดานที่มีความสัมพันธ
มากทีส่ ดุ คือความสุขในการทํางาน ดานสังคมดี รองลงมาเปน
ดานครอบครัวดี ดานนําใจงาม ดานการหาความรู ดานมี
คุณธรรม ดานการผอนคลาย ดานใชเงินเปน และดานทีม่ คี วาม
สัมพันธนอยที่สุด คือ ดานมีสุขภาพดี ตามลําดับ
ความสุขของคนทํางานหมายถึงประสบการณและ
ความรูสึกของคนทํางานที่ตองการใหตนเปนที่ยกยองและ
ยอมรับจากคนทั่วไป รวมถึงการไดทํางานในที่ทํางานที่มั่นคง
มีความกาวหนา การเขาถึงโอกาสในการพัฒนาอยางทัว่ ถึง การ
มีผบู งั คับบัญชาทีม่ คี วามเมตตาและกรุณา การมีเพือ่ นรวมงาน
ที่จริงใจ การไดรับสวัสดิการที่พอเพียง และการไดรับความ
ปลอดภัยจากการทํางาน โดยหากคนทํางานไดรับสิ่งตางๆ
ดังกลาวอยางบอยครัง้ และตอเนือ่ ง ก็จะทํางานอยางมีความสุข
(Kittisuksathit, Chamchan, & Tangchonlatip, 2013)
อยางไรก็ตาม ในการศึกษาของ Krutjaikla (2013) พบวาความ
สุขกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม มีความ
สัมพันธกนั ในระดับตาํ เมือ่ จําแนกตามความผูกพันตอองคการ
ในแตละดาน พบวาความผูกพันตอองคการดานจิตใจมีความ
สั ม พั น ธ ใ นระดั บ ตํ า กั บ ความสุ ข ในชี วิ ต ความเป น อยู ข อง
พนักงาน สวนความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานและดาน
การคงอยูไมมีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตความเปนอยู
ของพนักงาน
จากวรรณกรรมขางตน นําไปสูก ารตัง้ ขอเสนอขอที่ 2 คือ
P2: ความผูกพันตอองคการมีอทิ ธิพลเชิงบวกตอ
ความสุขในการทํางาน
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความ
สุขในการทํางาน
Wongsuryrat (2011) ไดศกึ ษาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขในการทํางาน โดย
ตัวแปรอิสระคือคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีองคประกอบ
8 ดาน ไดแก ดานผลตอบแทนพอเพียงและยุตธิ รรม (adequate
and fair compensation) ดานสภาพการทํางานทีป่ ลอดภัย
(safe and healthy working condition) ดานการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน (development of human capacities)
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ (growth and
security) ดานสังคมสัมพันธ (social integration) ดาน

ลักษณะการบริหารงาน (constitutional) ดานภาวะอิสระ
จากงาน (the total life space) และดานความภาคภูมิใจใน
องคการ (social relevance) ตัวแปรตามคือความสุขในการ
ทํางาน ซึ่งแบงความสุขในการทํางานเปน 4 ดาน คือ ดาน
การติดตอสัมพันธ (connection) ดานความรักในงาน (love
of the work) ดานความสําเร็จในงาน (work achievement)
และดานการเปนที่ยอมรับ (recognition) โดยทดสอบและ
ยอมรับสมมติฐานวาคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความสุขในการทํางาน
งานวิจยั ของ Sawaengphol (2011) กลาวถึงปจจัยที่
มีผลตอความสุขในการทํางาน ไดแก การติดตอสัมพันธ ความ
รักในงาน ความสําเร็จในงาน และการเปนทีย่ อมรับ โดยพบวา
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความสุขในการทํางาน
นอกจากนี้ การศึกษาของ Noikhamyang & Noikhamyang
(2012) พบวาปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานแรงจูงใจ
ใฝสมั ฤทธิ์ ปจจัยดานคุณลักษณะงาน ปจจัยดานสัมพันธภาพ
ในทีท่ าํ งาน ปจจัยดานการไดรบั การยอมรับนับถือ และปจจัย
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสุขในการทํางานของบุคลากร Kittisuksathit et al.
(2013) กลาววา ความสุขในการทํางานของคนในองคการมี
ความสําคัญตอการทํางานและองคการอยางแทจริง โดยคน
ทํางานทีม่ คี วามสุขนัน้ ไมไดหมายถึงรายไดเพียงประการเดียว
แตตองมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดวย ซึ่งหมายถึงคุณภาพ
ของความสัมพันธระหวางผูป ฏิบตั กิ บั สิง่ แวดลอมโดยสวนรวม
ในการทํางานของบุคคล และเนนมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางมนุษย รวมทัง้ ยังครอบคลุมทุกเรือ่ งเกีย่ วกับจริยธรรม
ในการทํางาน และสภาพในการทํางาน ตลอดจนควรใหความ
สําคัญที่บทบาทการทํางาน ไดแก นายจาง ลูกจาง และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน การศึกษาของ Puathui (2010) ได
ทําการวิเคราะหการถดถอยเพือ่ พยากรณความสุขในการทํางาน
พบวาความสุขในการทํางานมีความสัมพันธกับการรับรูตอ
การบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล และสามารถพยากรณ
ความสุขในการทํางานได ความสุขจึงมักถูกนํามาใชรวมกับ
คุณภาพชีวิต ซึ่งสามารถพบไดในนิยามและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การศึกษาคุณภาพชีวติ เสมอมา ดังนัน้ การวัดคุณภาพชีวติ จึง
สามารถสะทอนการวัดความสุขของบุคคลในระดับทีน่ า เชือ่ ถือ
ได (Kittisuksathit et al., 2013)
จากวรรณกรรมขางตน นําไปสูการตั้งขอเสนอขอที่ 3
คือ
P3: คุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวก
ตอความสุขในการทํางาน
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บทสรุป
การบริหารการทํางานของอาจารยในมหาวิทยาลัยเพือ่ นําไปสูป ระสิทธิภาพในการทํางานและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
ดวยแนวคิดเรื่องความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การทบทวนวรรณกรรมสรุปไดวา คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีอทิ ธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ ความผูกพันตอ
องคการมีอทิ ธิพลเชิงบวกตอความสุขในการทํางาน และคุณภาพชีวติ ในการทํางานมีอทิ ธิพลเชิงบวกตอของความสุขในการทํางาน
ของอาจารยมหาวิทยาลัย ในการนี้ คุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบดวย ดานคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอม ดานโอกาส
กาวหนา ดานการพัฒนาตนเอง ดานสมดุลชีวิตและการทํางาน ดานความเปนสวนตัว ดานสังคมผูรวมงาน และดานบรรยากาศ
ในการทํางาน สวนความผูกพันตอองคการประกอบดวย ดานจิตใจ ดานการอยูตอเนื่อง และดานทัศนคติ และสําหรับความสุข
ในการทํางานประกอบดวย ดานความพึงพอใจในงาน ดานความพึงพอใจในชีวิต และดานเจตคติตอการเปนอาจารย จากผล
ดังกลาวสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารการทํางานของอาจารยในมหาวิทยาลัย และการกําหนดนโยบายและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยของอาจารยมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังนําไปสูการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อคนหารูปแบบคุณภาพชีวิตในการทํางาน
และความผูกพันตอองคการที่สงผลตอความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัยกับขอมูลเชิงประจักษตอไป
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