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บทคัดยอ
 การทําใหบุคลากรในองคการมีความสุขแสดงถึงสภาพการทํางานที่ดีและประสิทธิภาพการทํางานซึ่งดีตอความสําเร็จ
ขององคการ  สาเหตุของความสุขในการทํางานนั้นไดมีการศึกษาวิจัยอยางแพรหลาย โดยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
และความผูกพันตอองคการสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอความสุขในการทํางาน อีกทั้งคุณภาพชีวิตในการทํางานก็สงผล
ตอความผูกพันตอองคการ การทํางานของอาจารยในมหาวิทยาลัยตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน-
อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ระบุภาระงานในมหาวิทยาลัย 5 ประเภท คือ ภาระงานดานการสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน 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
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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 Offi ce 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 fi ve 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 infl uence 
on organizational commitment, organizational commitment positive infl uences happiness at work, and 
quality of work life has a positive infl uence 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 fi nd 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
กลยุทธดานทรัพยากรพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดในองคการตางๆ 
ทั้งน้ีความสําเร็จขององคการหรือสภาพแวดลอมการทํางาน
มีความสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
มนุษยบนพ้ืนฐานของพฤติกรรมศาสตร (Faghihparvar, 
Allameh, & Ansari, 2013) โดยการทําใหบุคลากรในองคการมี
ความสุขเปนปจจัยแสดงถึงสภาพการทํางานท่ีดีและประสิทธิภาพ
การทํางานท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคการ  ในการน้ี
Graham (2008); Selim (2008); Borghesi & Vercelli (2007) 
และ Mahon Yarcheski & Yarcheski (2005)  ไดทําการศึกษา
พบวาความสขุในการทาํงานมคีวามสมัพนัธทางสถติกิบัความ
สาํเรจ็ของการทาํงานและความสาํเรจ็ขององคการ Pollsrilert 
(2014) กลาววาระดับความสุขของบุคลากรท่ีทํางานในองคการ 
จะเปนปจจัยและตัวแปรสําคัญที่จะผลักดันใหองคการนั้นๆ 
สามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวได  

 สถานท่ีทํางานท่ีมีความสุข คือ กระบวนการพัฒนาคน
ในองคการอยางมเีปาหมายและยุทธศาสตร เพือ่ใหองคการมี
ความพรอมตอการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
เตบิโตอยางตอเนือ่งขององคการ หรอืการจัดการองคการโดย
เนนการจัดการ “คน” เปนหลัก (Thai Health Promotion 
Foundation, 2015)  ทั้งนี้สถาบัน The iOpener Institute 
ทีม่หาวทิยาลยั Oxford สหราชอาณาจกัร ไดทุมเททาํงานวจิยั
คณุภาพตัง้แตป ค.ศ. 2005 ในเรือ่งศาสตรแหงความสขุในการ
ทํางาน และขอมูลเชิงประจักษไดพบวาบุคลากรท่ีมีความสุข
ทํางานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง (Pryce-Jones & 
Lutterbie, 2010) และมีการศึกษาวิจัยปจจัยที่เปนสาเหตุ
ของความสขุในการทาํงานอยางแพรหลาย โดยพบวาคณุภาพ
ชวีติในการทํางาน (Nekouei, Othman, Masud, & Ahmad, 
2014) และความผูกพันตอองคการ (Boroujeni, Asadi, & 
Tabatabie, 2012) สงผลท้ังทางตรงและทางออมตอความสุข
ในการทํางาน อีกท้ังคุณภาพชีวิตในการทํางานก็สงผลตอ
ความผูกพันตอองคการ (Faghihparvar et al., 2013) อีกดวย
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 การทํางานของอาจารยในมหาวิทยาลัยเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(Board of the Offi ce of the Civil Service Commission in Higher Education Institutes, 2015)  เร่ืองมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2558  โดยกําหนดให
ขาราชการพลเรอืนและพนักงานในสถาบันอดุมศกึษาของมหาวทิยาลัย ซึง่ดาํรงตําแหนงวชิาการ ตองมีภาระงานในมหาวทิยาลัย 
ไมนอยกวาสัปดาหละ 35 ชั่วโมง  แบงเปน 5 ประเภท คือ ภาระงานดานการสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ภาระงาน
การบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ ที่สอดคลองกับและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 สภาพภาระงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยท้ัง 5 ดาน ดังท่ีกลาวไวขางตน นับวาเปนสวนสําคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้การทาํงานที่มีความสุขของอาจารยจะสงผลตอความกาวหนาของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ดังกลาวมา  ดังนั้น การสราง
ปจจยัอันเปนสาเหตขุองความสขุในการทาํงานอยางตรงประเดน็ยอมทาํใหไดผลทีต่รงเปาหมายของมหาวทิยาลยั การศกึษาวจิยั
ที่ผานมายังขาดการวิเคราะหเชิงสาเหตุของความสุขในการทํางานของบุคลากรในองคการ รวมท้ังอาจารยในมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงคของบทความน้ี คือเพ่ือเสนอแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และความสุข
ในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย รวมไปถึงวรรณกรรมท่ีแสดงถึงคณุภาพชีวติในการทํางานและความผูกพนัตอองคการท่ี
สงผลตอความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย เพือ่นาํปจจยัทีเ่ปนสาเหตุนัน้ไปพัฒนาของความสุขของอาจารย อนัจะ
นําไปสูการพัฒนาการทํางานของอาจารยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย
 คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการท่ีสงผลตอความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย 
สามารถแสดงไดดังกรอบแนวคิด (conceptual framework)  ซึง่แสดงขอเสนอ (Proposition: P) ของตัวแปรทั้งสามท่ีมคีวาม-
เชื่อมโยงตอกัน ดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการที่สงผลตอความสุขในการทํางานของอาจารย
  มหาวิทยาลัย
ที่มา: สรางขึ้นโดยผูเขียน

 จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการที่สงผลตอความสุขในการทํางานของ
อาจารยมหาวิทยาลัย แสดงถึงการต้ังขอเสนอ (Proposition) 3 ขอ ไดแก ขอเสนอที่ 1 (P

1
) คือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน

มีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ  ขอเสนอที่ 2 (P
2
) คือ ความผูกพันตอองคการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความสุขในการ

ทํางาน และขอเสนอท่ี 3 (P
3
) คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอความสุขในการทํางาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี

 

 

 

P1 P2 

P3 
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คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life:
QWL)
 Farid, Izadi, Ismail, & Alipour (2015) ไดแบงคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานตามทฤษฎีของ Walton (1975)  เปน 8 มิติ 
คือการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม สภาพการ
ทํางานท่ีปลอดภัยและดีตอสุขภาพ การมีโอกาสปานกลางใน
การใชและพัฒนาศักยภาพและพรสวรรคของมนุษย โอกาสใน
การเติบโตอยางตอเน่ืองและม่ันคง การเปนสวนหน่ึงของสังคม
ในองคการท่ีทํางาน ความเปนธรรมในการทํางาน ความสมดุล
ระหวางการทํางานและชีวิตโดยรวม และความสัมพันธทาง
สังคมของชีวิตการทํางาน 
 Casio (2013) อธิบายถึงผลตอบแทนท่ีพนักงานไดรับ
วา แบงเปนผลตอบแทนท่ีเปนตวัเงิน และผลตอบแทนท่ีไมใช
ตัวเงิน Mukherjee (2012)  กลาววา การจัดการผลการดําเนิงาน
ของพนักงานทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและโอกาสกาวหนาใน
การทํางาน Mitchell & Gamlem (2012) อางถึงสภาพแวดลอม 
ความเปนสวนตัว สังคมผูรวมงาน และบรรยากาศในการทํางาน 
วาเปนสิ่งสะทอนคุณภาพชีวิตในการทํางาน นอกจากนี้ 
Bohainder & Snell (2013)   ไดกลาววา ความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน ที่บริษัทสามารถทําใหพนกังานผอนคลาย
และรักษาสมดุลในชีวิตควบคูไปกับการทํางานได เชน
บริษัท eBay ไดจัดใหมีหองสวดมนตและทําสมาธิ ที่พนักงาน
สามารถใชระหวางวันทํางานได บริษัท Google และ Apple 
จัดใหมีหองเรียนการทําสมาธิเพื่อชวยใหพนักงานจัดการกับ
ความเครียดและพัฒนาศักยภาพในการเพงความสนใจในการ
ทํางานไดดีขึ้น 
 Wongsuryrat (2011)  ใหคาํนยิามคณุภาพชวีติในการ
ทาํงานวา หมายถงึความรูสกึของพนกังานทีแ่สดงออกถงึความ
พึงพอใจในงาน มีความรูสึกมีสวนรวมในองคการ มีขวัญและ
กําลังใจที่ดี มีความกระตือรือรนตองการจะทํางานใหสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการอยางมีประสทิธภิาพ และมชีวีติรวม
กับครอบครัวอยูในสังคมไดอยางปกติสุข โดยพนักงานจะได
รับความรูสึกเหลานี้จากประสบการณในการทํางาน ดานผล-
ตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานที่
ปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดานความ
กาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ ดานสังคมสัมพันธ ดาน
ลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน และดาน
ความภาคภูมิใจในองคการ  ในการนี้ Rattanacho (2009) 
กลาววาคุณภาพชีวิตในการทํางานหมายถึงปรัชญาของการ
จัดการท่ีทําใหคนทํางานเกิดความภาคภูมิใจ มีการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมองคการไปในทางท่ีดี มีการปรับปรุงความอยูดีกินดี

หรือคุณภาพชีวิตของคนทํางานทั้งทางรางกาย อารมณ และ
จิตใจ เชน มีโอกาสท่ีจะเติบโตและพัฒนา เปนตน
 Puathui (2010)  กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
มีความหมายท้ังทางกวางและทางแคบ โดยคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานในความหมายท่ีกวางหมายถึงส่ิงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิต
การทํางาน ซ่ึงประกอบดวย คาจาง ช่ัวโมงการทํางาน สภาพ-
แวดลอมการทํางาน ผลประโยชนและการบริการ ความกาวหนา
ในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ ส่ิงเหลาน้ีลวนแลวสราง-
แรงจูงใจและความพึงพอใจใหกับคนทํางาน สวนคุณภาพชีวิต
การทํางานในความหมายอยางแคบคือผลท่ีมีตอคนทํางาน
ซ่ึงหมายถึงการปรับปรุงในองคการและลักษณะงาน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษสําหรับการ
สงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคล รวมถึง
ความตองการของพนักงานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน และ
การมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะมีผลตอสภาพการทํางานของ
ตนเองดวย สรุปไดวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การ
ใหความสําคัญตอความพอใจในการทํางานและการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ คาตอบแทนและผลประโยชนในระดับท่ีสราง-
แรงจูงใจในการทํางาน รวมถึงสภาพแวดลอมดานบุคคลและ
ดานกายภาพท่ีเอ้ือตอการทํางานท่ีดี
 Litkum (2012)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ-
วิทยาลัย ปทุมธานี ผลการวิเคราะหพบวาครูโรงเรยีนนวมิน-
ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีมีระดับคุณภาพ
ในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับ
คุณภาพชีวิตในแตละดานพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานดาน
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพอยูในระดับสูงสุด 
รองลงมาคือดานการบูรณาการทางสังคม ดานคาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ดานการ
รักษาสิทธิ์สวนบุคคล ดานความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 
ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต รองลงมาตามลําดับ ซึ่งจาก
ผลการศึกษาวิจัยพบวาคุณภาพดานความสมดุลในการดํารง-
ชวีติมคีะแนนเฉลีย่นอยสดุ แสดงใหเหน็วาผูตอบแบบสอบถาม
มีความรูสึกวางานในหนวยงานท่ีตนปฏิบัติงานอยูน้ันยังกระทบ
กับชีวิตประจําวันอยูบาง 
 Tabassum, Rahman, & Jahan (2012)  ศึกษาเร่ือง
การประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานของคณาจารยของ
มหาวทิยาลยัเอกชนในบงัคลาเทศ เปนการสาํรวจเชงิปรมิาณ
กลุมตัวอยางท่ีเปนอาจารยเต็มเวลาของคณะตางๆ ใน
มหาวทิยาลยั 11 แหง  มมีติใินการรับรูคณุภาพชวีติการทาํงาน 
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3 ดาน คือชีวิตการทํางานทางสังคม สภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและดีตอสุขภาพ และการเปนสวนหนึ่งของการ
ทํางานในองคการ  ทั้งนี้การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับมิติตางๆ  
การทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางจําแนกตามเพศ คณะ 
การศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณ และสถานภาพสมรส 
ที่มีตอการรับรูคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวามีความ
แตกตางกันของเพศและคณะในมหาวิทยาลัย สวนการวิเคราะห
คาสมัประสทิธ์ิถดถอยพบวา มติดิานชวีติการทาํงานทางสงัคม  
มติดิานความเพยีงพอและความยตุธิรรมของคาตอบแทน และ
มิติดานธรรมนูญในองคการ โดยมิติท้ังสามดานสามารถรวมกัน
พยากรณตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานได

ความผูกพันตอองคก าร  (Organ izat iona l
Commitment: OC)
 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับความผูกพัน
ตอองคการที่มีการศึกษาและเผยแพรมานั้น ดังเชน Porter, 
Steers, Mowday, & Boulian (1974)  ไดใหความหมายของ
ความผกูพนัองคการวาเปนลักษณะความสมัพนัธของบคุลากร
ทีม่ตีอองคการ โดยประกอบดวยความรูสกึดานความตองการ
ทีจ่ะเปนสมาชกิขององคการ ความเตม็ใจทีจ่ะใชความพยายาม
อยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน และความเชื่อมั่นและยอมรับใน
เปาหมายขององคการ  ทั้งนี้ Steers (1977) ไดกลาววาความ
ผูกพันตอองคการ เปนความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่แสดงตน
เปนอันหน่ึงอันเดียวกับองคการ มีจุดรวมเหมือนกับสมาชิก
คนอ่ืนๆ ในองคการ และเต็มใจท่ีจะทุมเทกําลังกายกําลังใจเพ่ือ
ปฏบิตัพินัธกจิขององคการ  สวน Mowday, Porter, & Steers 
(1982)  กลาววา ความผูกพันตอองคการหมายถึงการแสดงออก
ทีม่ากกวาความภักด ีเพราะความผกูพนัตอองคการเปนความ
สัมพันธที่แนนหนาและแรงผลักดันใหผูปฏิบัติงานเต็มใจที่จะ
อุทิศตนเองเพื่อการสรางสรรคใหองคการที่อยูมีความรุงเรือง
ขึน้ Meyer & Allen (1991)  กลาววา ความผูกพันตอองคการ
ประกอบดวย ความผูกพันดานความรูสึก (affective 
commitment) ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม 
(normative commitment) และความผูกพันตอเน่ือง 
(continuance commitment) 
 Vogelsang et al. (2013)  ไดกลาววา ความผูกพัน
ตอองคการเปนการตัดสินใจที่จะทุมเทใหกับการทํางานของ
พนักงาน โดยพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการจะชวยให
บริษัทบรรลุเปาหมายโดยการทํางานตามวัตถุประสงคของ
บริษัท ท้ังน้ี การมีความผูกพันตอองคการอยางเต็มท่ีหมายถึง

พนกังานไดทุมเททัง้ความคดิและจติใจใหบรษิทั ซึง่จะทาํใหมี
ผลติภาพการทํางานท่ีดมีากย่ิงข้ึน ไดรบักําไรสูงข้ึน และมีอตัรา
การออกจากงานนอยกวาพนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ 
Raksajai (2011) ใหความหมายของความผูกพันตอองคการวา 
คือความรูสึกของพนักงานท่ีแสดงถึงความสัมพันธอยางแนนแฟน
กบัองคการ โดยผูทีม่คีวามผกูพนัตอองคการจะแสดงลกัษณะ
เฉพาะ 3 ดาน คือ ดานความเช่ือมั่นอยางแรงกลา ดานการ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ และดานความเต็มใจ
ทีจ่ะทุมเทความพยายามอยางมากเพือ่ประโยชนขององคการ  
ในวรรณกรรมของ Metheekasiwat (2012)  กลาววา ความ
ผูกพันตอองคการ หรือความผูกพันทุมเทของพนักงานที่มีตอ
องคการ (organization engagement) หมายถึง ทัศนคติ
ทางบวกที่พนักงานมีตอองคการและตอคานิยมขององคการ 
โดยพนักงานจะปฏิบัติงานตามบทบาทที่ตนไดรับ และจะ
แสดงถึงความรูสึกออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม (behavior) 
การรับรู (cognitive) และอารมณ (emotional)  นอกจากน้ี 
Leelertphan (2014)  ใหความหมายของความผูกพันตอ
องคการวา หมายถึงทัศนคติหรือความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่
มีตอองคการ เชน มีความภักดีตอองคการ ยอมรับเปาหมาย 
คานิยม และวัฒนธรรมขององคการ มีความรูสึกเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับองคการ และมีความยินดีที่จะใหความรูความ
สามารถที่ตนเองมีอยูอยางเต็มที่และเต็มใจ  อีกท้ัง Samart 
(2014) ไดใหคาํนยิามของความผูกพนัตอองคการวา หมายถึง
ทัศนคติหรือความรูสึก และพฤติกรรมในดานบวกที่พนักงาน
ใหตอองคการ โดยทีบ่คุคลรูสกึวาตนมสีวนรวมและกลายเปน
สวนหนึ่งขององคการ ไดรับการยอมรับในองคการ ทําใหเกิด
ความเต็มใจและพรอมที่จะทุมเทพลังใหกับการทํางานเพื่อ
องคการอยางเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนและเปาหมายท่ี
ตัง้ไวขององคการ และมีความผูกพันกบัองคการและปรารถนา
ที่จะเปนสมาชิกในองคการตอไปตลอดชีวิตการทํางานของ
บุคคลนั้น  สรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความ
รูสกึของพนกังานทีม่คีวามเต็มใจทาํงานตอองคการอยางมาก 
ยอมรับเปาหมายของสวนรวม และพรอมท่ีจะทุมเทเพ่ือ
ประโยชนขององคการ  สรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ
ประกอบดวย ดานจิตใจ ดานการอยูตอเน่ือง และดานทัศนคติ
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลกรดานการศึกษา ไดแก Ninlawan (2011)  ไดศึกษาเร่ือง
ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จังหวัด
สุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีมีระดับ
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ความผูกพันตอองคการโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาปจจัยดานลักษณะงานรายดานจากมากไปหานอย 
พบวาดานความหลากหลายของงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคอื ดานโอกาสในการปฏิสมัพนัธกบัผูอืน่  ดานความ
มีอิสระในการทํางาน และดานความทาทายของงาน ตามลําดับ 
นอกจากน้ัน Moontongtip (2013)  ไดศกึษาความผูกพนัตอ
องคการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอทามะกา ผลการวิจัยพบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา อาํเภอทามะกา บคุลากรทีม่คีวามผกูพนั
ตอองคการในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาความ
ผูกพันตอองคการทุกดานอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ 
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ ความตองการที่จะ
รกัษาความเปนสมาชกิขององคการ และความเชือ่มัน่และการ
ยอมรบัเปาหมายขององคการ และจากการศกึษาความสมัพนัธ 
พบวาปจจัยดานลักษณะงานและปจจัยดานประสบการณ
การทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
Paisanpatasakun, Keawkalong, & Charoenphon (2012) 
ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันองคการของบุคลากร 
กรณีศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความพึง-
พอใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ความผูกพันองคการ
มีระดับดีมาก และปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันองคการกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กบัความพยายามทาํงาน สงผลตอความผกูพนัองคการซึง่เปน
ไปในทิศทางเดียวกัน  ในการน้ี Siripatchara, Chanthothai, 
Suebsang, & Lavankura (2015) ไดศึกษาความผูกพัน
ตอองคการของอาจารยมหาวทิยาลยั  ผลการวจิยัพบวา ความ
พึงพอใจในงาน บรรยากาศองคการ และองคการแหงการเรียนรู 
มีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ และความ
พงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธเชงิบวกตอบรรยากาศองคการ 
นอกจากน้ันยงัพบวาความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองคการ 
องคการแหงการเรียนรูมีผลกระทบทางตรงตอความผูกพัน
ตอองคการ และความพึงพอใจในงานมีผลกระทบทางออม
ตอความผูกพันตอองคการโดยผานบรรยากาศองคการ

ความสุขในการทํางาน (Happiness at Work: HW)
 Foot, Hook, & Jenkins (2016)  ไดกลาววา ความสุข
ในการทาํงานและความสาํคญัของการบรรลถุงึการทาํงานทีด่ี
ที่สุด เปนปรากฏการณในสถานท่ีทํางานท่ีดี ซึ่งเกิดจากการ
จัดการทรัพยากรมนุษยที่ดีและการทํางานประสานกันเปน
อยางดีตามสายงานที่เกี่ยวของ อันประกอบดวยผลการ

ดําเนนิงาน ความผูกพันตอองคการ และความยุติธรรม นําไป
สูการทํางานท่ียอดเย่ียมและมีคณุภาพ ความรูสกึเปนสวนหน่ึง
และมคีวามไววางใจขัน้สงูในการทาํงาน การพฒันาการทาํงาน 
สถานการณทีช่วยใหพนกังานรูสกึถึงคณุคาและการไดรบัการ
ปฏิบัติท่ีดี และการเอ้ืออํานวยความสะดวกใหกับการมีสวน-
รวมในชีวิตและวัตถุประสงคขององคการ นอกจากน้ัน 
Kotheeranurak (2008)  กลาววา องคการที่มีความสุข
ประกอบดวยหัวใจสําคัญหลายอยาง คือ การทํางานเปนทีม 
(team work)  การมีความสุข (happy)  และมีความคิด
สรางสรรคที่นําไปสูความกาวหนา (creativity) โดยเสนอ
แนวคิดและหลักการสรางองคการแหงความสุข คูมอืความสุข 
8 ประการในทีท่าํงาน  ประกอบดวย สขุภาพด ี(happy body) 
นาํใจงาม (happy heart)  สังคมดี (happy society)  ผอนคลาย 
(happy relax)  หาความรู (happy brain)  ทางสงบ (happy 
soul)  ปลอดหนี ้(happy money)  และครอบครัวด ี(happy 
family)  ในการนี้ Puathui (2010) กลาววา ความสุขในการ
ทํางานเกิดจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจาก
องคประกอบท่ีหลากหลาย ไดแก ความรูสึกมั่นคงปลอดภัย 
โอกาสกาวหนาในการทํางาน สภาพที่ทํางาน อัตราคาจางท่ี
ไดรับ ลักษณะงานท่ีทํา การใชชีวิตในสถานท่ีทํางานรวมกับ
ผูอื่น สิ่งตอบแทนและประโยชนเก้ือกูลตางๆ บรรยากาศ
สิง่แวดลอมในการทํางาน ความสัมพนัธกบัเพือ่นรวมงาน และ
การสื่อสารในที่ทํางาน เปนตน  สวน Wongsuryrat (2011) 
ใหคาํนยิามความสขุในการทาํงานวาเปนการรบัรูความรูสกึใน
การมีอารมณทางบวกของพนักงาน อันเนื่องมาจากผลการ
ทํางาน เปนการตอบสนองความตองการของตนเอง มีความ
รูสึกท่ีดีตองานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งนําไปสูผลการทํางานที่มี
ประสิทธภิาพดียิง่ขึน้ ซึง่ประกอบดวยปจจยัตางๆ คอื ดานการ
ติดตอสัมพันธ (connection)  ดานความรักในงาน (love of 
the work)  ดานความสําเร็จในงาน (work achievement) 
และดานการเปนท่ียอมรับ (recognition)  ทั้งนี้ Wesarat, 
Sharif, & Majid (2015)  ไดเสนอกรอบแนวคิดของความสุข
ในการทํางาน วาหมายถึงความพึงพอใจกับการทํางานและ
ชีวิตของบุคลากร โดยองคการท่ีมีความสามารถท่ีจะรักษา
ความสุขระยะยาวในสถานท่ีทํางานอาจเพ่ิมข้ึน  ดังน้ัน องคการ
ควรตระหนกัเก่ียวกบัปจจยัทีจ่ะสงผลกระทบตอความสขุของ
พนักงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสุขในสถานที่
ทํางาน  สรุปไดวา ความสุขในการทํางาน เกิดขึ้นจากปจจัย
ที่สงผลกระทบตอการทํางานในทางบวก ซึ่งกอใหเกิดความ
พงึพอใจกบัการทาํงาน เชน ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 
ความสัมพันธในทางบวกกับเพ่ือนรวมงาน ความกาวหนาและ
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ความสําเร็จในการทํางาน การเปนที่ยอมรับในสถานท่ีทํางาน 
เปนตน โดยความสุขในการทํางานประกอบดวย ดานความ
พึงพอใจในงาน ดานความพึงพอใจในชีวิต และดานเจตคติ
ตอการทํางาน
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุขในการทํางานของ
อาจารยในมหาวิทยาลัย ไดแก Sungthip & Bowarnkitiwong 
(2011) ศกึษาเรือ่งปจจยัทีส่งผลตอความสขุในการทาํงานของ
ครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิจัยสรุปไดวา ความสุขในการทํางานของครูสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายดานจากมากไป
หานอย คอืดานความสุขทางกาย 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
สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผลการวจิยั
พบวา ความสขุในการทาํงานของบคุลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยูในระดับปานกลาง โดย
ปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธทางบวกกับความสุขในการทํางานของ
บุคลากร ไดแก ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานแรงจูงใจ
ใฝสมัฤทธ์ิ ปจจยัดานคุณลกัษณะงาน ปจจัยดานสัมพันธภาพ
ในทีท่าํงาน ปจจยัดานการไดรบัการยอมรับนบัถอื และปจจยั
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 งานวิจัยเรื่องการสํารวจสถานท่ีทํางานท่ีดีที่สุดของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ  ในป ค.ศ. 2015 
(Times Higher Education’s Best University Workplace 
Survey, 2015)  โดยสาํรวจมหาวทิยาลยัทีเ่ปนสถานทีท่าํงาน
ที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษในป ค.ศ. 2015  ผลการศึกษาท่ี
โดดเดน คอื ภายใตความหลากหลายของพ้ืนทีข่องการทํางาน 
พบวาการบริหารและวิชาการมีขอบเขตกวางมาก บุคลากร
สวนใหญของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจอยางมากตองานสอน
และงานวิจัย แตมีนักวิชาการจํานวนมากท่ีรูสึกวามีภาระงาน
มากเกนิไป บรรยากาศในการทาํงานกบัเพือ่นรวมงานมีความ-

เชีย่วชาญทีแ่ตกตางกนัมากเกนิไป ภาระงานของทีส่รางความ
กงัวลใหกบัอาจารยในมหาวิทยาลยัคอืการเผยแพรความรูทาง
วิชาการ  นอกจากน้ัน Fisher (2010) ไดศึกษาเรื่องความสุข
ในการทาํงาน พบวาความสขุในการทาํงานหมายความรวมไป
ถึงความพึงพอใจในรูปแบบของการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ดวย การวัดในภาพรวมของระดับความสุขของแตละบุคคล
ประกอบดวย การมีสวนรวมในการทํางาน ความพึงพอใจใน
การทํางาน และความผูกพันตอองคการ โดยมิติของความสุข
ในการทํางานตองกําหนดและวัดจากหลากหลายระดับ รวม
ไปถึงการถายทอดประสบการณการทํางาน ทัศนคติระดับบุคคล 
และทัศนคติระดับองคการ  ทั้งนี้ Wesarat et al. (2015)
ไดศกึษากรอบแนวคดิของความสขุในสถานทีท่าํงาน โดยระบุ
วาวธิกีารสรางความพึงพอใจของบุคลากรข้ึนอยูกบัการทํางาน
และชีวติของคนทํางานเอง ทศันคติเก่ียวกับความสุขเก่ียวของ
กบัความเปนอยูทีด่ขีองแตละบคุคล ความสขุในสถานทีท่าํงาน
เปนสิ่งสําคัญท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลใน
องคการ และบุคลากรท่ีมีความสุขคือบุคลากรท่ีสามารถทํางาน
ไดดี ในขณะท่ีบุคลากรท่ีไมมีความสุขจะไมใหความสนใจ
ในการทํางานอยางเต็มที่กับงานใดๆ  ทั้งนี้องคการที่สามารถ
รักษาความสุขในการทํางานในระยะยาวไดนั้น จะมีความ
สามารถในการเพิ่มและรักษาไวซึ่งประสิทธิผลในการทํางาน

ความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวติในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคการ
 การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคการนั้น พิจารณาจากการเสนอ
ของ Buchanan (1974)  ที่กลาววาความผูกพันตอองคการ
เปนความรูสึกรวมของบุคคลระหวางวัตถุประสงค คานิยม 
และวิสัยทัศนขององคการ ที่จะมีบทบาทอยางใดอยางหนึ่ง
เก่ียวกับเปาหมายและคานิยมที่ใหกับองคการอันสงผลถึง
ประโยชนของตนเอง (Tamini, Yazdany, & Bojd, 2011)  ท้ังน้ี
ความผูกพันตอองคการ เปนปรากฏการณที่มีโครงสรางและ
พื้นฐานจากการทําธุรกรรมของบุคคลตอองคการ ซึ่งเปน
ความทุมเทการทํางานและเวลา โดยหวังผลรวมกับองคการ 
(Hrebiniak & Alutto, 1972)  จากขอเสนอของ Allen &
Meyer (1990) ไดแบงความผูกพันตอองคการเปนสามมิติที่
แตกตางกัน คือ อารมณ กฎเกณฑ และความผูกพันตอเนื่อง
ท่ีพบวาพนักงานท่ีไดรับอํานาจ และการมีสวนรวมในการแกปญหา 
จะเกิดความผูกพันตอองคการมาก (Fields & Thacker, 
1992)  นอกจากน้ี Pratad (2011) ศึกษาพบวาคุณภาพชีวิต
ในการทํางานมีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพัน
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ตอองคการ  อีกท้ังการวิจัยของ Tamini et al. (2011) แสดงวา
คุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลกระทบใหเกิดความผูกพัน
และความภักดีตอองคการ 
 งานวิจยัของ Chaiyasaeng (2011)  ไดศกึษาคณุภาพ
ชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ  ผลการวิจัยสรุปไดวา บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง  
และคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวก
กบัความผกูพันตอองคการ  ทัง้นี ้Kabilapat (2011) ไดศกึษา
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอยูในระดับมาก โดย
บคุลากรท่ีมขีอมลูทัว่ไปดานเพศ อายุ รายไดตอเดือน ประเภท
บุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีความผูกพัน
ตอองคการไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ที่แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน และยัง
พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
อยางมีนัยสําคัญ โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลางและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
 Farid et al. (2015) ทําการวิจัยเรื่องความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรท่ีเปนพื้นฐานสําคัญตอความสําเร็จของ
องคการ เพื่อคนหาระดับและความสัมพันธระหวางคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร
ทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะในหมูบานกลาง 
ประเทศมาเลเซีย  ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานมีความสัมพนัธกบัความผกูพันตอองคการของบุคลากร 
การศึกษาทําใหเกิดองคความรูดานกลยุทธการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท่ีแสดงถึงแนวทางท่ีองคการหรือมหาวิทยาลัย
จะสามารถพัฒนาความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการได 
ทั้งน้ี Pry (2016)  ไดศึกษาปจจัยที่กําหนดความสมดุลของ
ความตองการมีสวนรวมของบุคลากรจากการตัดสินใจดวย
ตนเองท่ีสงผลในการเพ่ิมความพึงพอใจในการทํางานและ
ความผูกพันตอองคการ  ผลการศึกษาพบวา การเพิ่มขึ้นของ
ประสบการณการตัดสินใจดวยตนเองของพนักงานในสภาพ
แวดลอมการทํางาน จะชวยปรับปรุงผลลัพธดวยการเพิ่ม
แรงจูงใจจากภายในและแรงจูงใจที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับ
การอธิบายของ Reece & Reece (2017)  ที่กลาววาองคการ
ที่ใชแผนงานในการจัดการความหลากหลายของพนักงาน จะ
ทาํใหเกิดขอไดเปรียบจากการทํางานรวมกัน และกระบวนการ
จดัการความหลากหลายทีป่ระสบความสาํเรจ็ จะนาํไปสูความ

ผูกพันตอองคการในระยะยาวตอไป
 อยางไรก็ตาม การคนพบของ Huang, Lawler, & Lei 
(2007) นําไปสูมุมมองท่ีแตกตางจากผลการศึกษาขางตน 
โดยพบวา คุณภาพในการทํางานไมไดสงผลทางบวกตอความ
ผูกพันตอองคการ ความผูกพันตออาชีพการงานและความ
สนใจท่ีจะเปล่ียนงาน การวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาลักษณะสวน-
บุคคล เชน สถานภาพสมรส อายุ และเพศ เปนปจจัยกําหนด
คณุภาพชวีติการทาํงานและความผูกพนัตอองคการ แตไมพบ
วาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการ (Chen & Francesco, 2003)  นอกจากน้ี การศึกษา
ของ Turner & Pack (2007) ชี้ใหเห็นความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญระหวางมิติของความผูกพันตอองคการกับความ
พงึพอใจของทีมทีเ่พิม่ขึน้ เชนเดียวกับการออกจากทีมทีล่ดลง 
ทั้งนี้ ความพึงพอใจเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคคลากรที่จะมี
ความผูกพันกับทีมงานและองคการ  นอกจากน้ี ความผูกพัน
ตอทีมงานสงเสริมใหระยะเวลาการเปนสมาชิกในทีมงาน
เพิ่มขึ้น โดยการศึกษาของสภากองทุนการอุดมศึกษาของ
อังกฤษช้ีใหเห็นถึงความเครียดในการทํางานของบุคลากร
ในอุดมศึกษา และกลาววานักวิชาการเปนผูที่มีความเครียด
มากที่สุดในกลุมผูทํางาน โดยทั่วไปการวิจัยที่ผานมาแสดงถึง
ความเครียดท่ีเกิดจากความกดดันระหวางการทํางานกับ
ผูรวมงาน และความกดดันในการเผยแพรงานวิจยัเพือ่พฒันา
ความรูในฐานะนักวิจัย (Barlow & Antoniou, 2007; 
Worrall-Carter & Snell, 2003)
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   ตอความผูกพันตอองคการ
 
ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับความ
สุขในการทํางาน
 การศึกษาของ Jitteerapap (2011)  พบวาความสุขใน
การทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพนัตอองคการ 
และความสุขในการทํางานดานสังคมดีและดานหาความรู 
สามารถรวมกันทํานายความผูกพันตอองคการได Molla, 
Banjrdrit, & Suwanin (2012)  ไดศึกษาพบวาความสัมพันธ
ระหวางความสุขในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธทางบวก โดยดานทีม่คีวามสมัพนัธ
มากท่ีสุด ไดแก ดานความเช่ือมั่นในเปาหมายและยอมรับ
คุณคาขององคการ  รองลงมา ไดแก ดานความตั้งใจท่ีจะใช
ความสามารถเพือ่ทํางานใหองคการ และดานทีม่คีวามสมัพนัธ
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นอยที่สุด คือดานความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองคการ
ตอไป เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความสุขในการ
ทํางานเปนรายดานกับระดับความผูกพันตอองคการในภาพ-
รวม พบวาระดับความสัมพันธของความสุขในการทํางานใน
แตละดานมีความสัมพันธทางบวก โดยดานที่มีความสัมพันธ
มากทีส่ดุ คอืความสขุในการทาํงาน ดานสงัคมด ีรองลงมาเปน
ดานครอบครัวดี ดานนําใจงาม ดานการหาความรู ดานมี
คณุธรรม ดานการผอนคลาย ดานใชเงนิเปน และดานทีม่คีวาม
สัมพันธนอยที่สุด คือ ดานมีสุขภาพดี ตามลําดับ
 ความสุขของคนทํางานหมายถึงประสบการณและ
ความรูสึกของคนทํางานท่ีตองการใหตนเปนที่ยกยองและ
ยอมรับจากคนทั่วไป รวมถึงการไดทํางานในท่ีทํางานท่ีมั่นคง 
มคีวามกาวหนา การเขาถงึโอกาสในการพฒันาอยางทัว่ถงึ การ
มผีูบงัคบับญัชาท่ีมคีวามเมตตาและกรุณา การมีเพือ่นรวมงาน
ที่จริงใจ การไดรับสวัสดิการท่ีพอเพียง และการไดรับความ
ปลอดภัยจากการทํางาน โดยหากคนทํางานไดรับสิ่งตางๆ
ดังกลาวอยางบอยคร้ังและตอเน่ือง ก็จะทํางานอยางมีความสุข 
(Kittisuksathit, Chamchan, & Tangchonlatip, 2013) 
อยางไรก็ตาม ในการศึกษาของ Krutjaikla (2013) พบวาความ
สขุกบัความผกูพนัตอองคการของพนกังานในภาพรวม มคีวาม
สมัพันธกนัในระดบัตาํ เมือ่จาํแนกตามความผกูพนัตอองคการ
ในแตละดาน พบวาความผูกพันตอองคการดานจิตใจมีความ
สัมพันธในระดับตํากับความสุขในชีวิตความเปนอยูของ
พนักงาน สวนความผูกพนัตอองคการดานบรรทัดฐานและดาน
การคงอยูไมมีความสัมพันธกับความสุขในชีวิตความเปนอยู
ของพนักงาน 
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   ความสุขในการทํางาน

ความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวติในการทํางานกับความ
สุขในการทํางาน
 Wongsuryrat (2011)  ไดศกึษาความสมัพนัธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขในการทํางาน โดย
ตัวแปรอิสระคือคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีองคประกอบ
8 ดาน ไดแก ดานผลตอบแทนพอเพียงและยุติธรรม (adequate 
and fair compensation)  ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย 
(safe and healthy working condition)  ดานการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน (development of human capacities) 
ดานความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ (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
การตดิตอสมัพนัธ (connection)  ดานความรกัในงาน (love 
of the work)  ดานความสําเรจ็ในงาน (work achievement) 
และดานการเปนที่ยอมรับ (recognition)  โดยทดสอบและ
ยอมรับสมมติฐานวาคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความสุขในการทํางาน
 งานวิจัยของ Sawaengphol (2011)  กลาวถึงปจจัยท่ี
มผีลตอความสุขในการทํางาน ไดแก การติดตอสมัพนัธ ความ
รักในงาน ความสําเร็จในงาน และการเปนท่ียอมรับ โดยพบวา
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความสุขในการทํางาน 
นอกจากนี้ การศึกษาของ Noikhamyang & Noikhamyang 
(2012) พบวาปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิ ปจจยัดานคุณลกัษณะงาน ปจจัยดานสัมพนัธภาพ
ในทีท่าํงาน ปจจยัดานการไดรบัการยอมรับนบัถอื และปจจยั
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสุขในการทํางานของบุคลากร Kittisuksathit et al. 
(2013)  กลาววา ความสุขในการทํางานของคนในองคการมี
ความสําคัญตอการทํางานและองคการอยางแทจริง โดยคน
ทาํงานทีม่คีวามสขุนัน้ไมไดหมายถงึรายไดเพยีงประการเดยีว 
แตตองมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดวย ซึ่งหมายถึงคุณภาพ
ของความสัมพนัธระหวางผูปฏบิตักิบัสิง่แวดลอมโดยสวนรวม
ในการทํางานของบุคคล และเนนมิติเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางมนษุย รวมทัง้ยงัครอบคลมุทกุเรือ่งเกีย่วกบัจริยธรรม
ในการทาํงาน และสภาพในการทํางาน ตลอดจนควรใหความ
สําคัญท่ีบทบาทการทํางาน ไดแก นายจาง ลูกจาง และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน การศึกษาของ Puathui (2010) ได
ทําการวิเคราะหการถดถอยเพ่ือพยากรณความสุขในการทํางาน 
พบวาความสุขในการทํางานมีความสัมพันธกับการรับรูตอ
การบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล และสามารถพยากรณ
ความสุขในการทํางานได ความสุขจึงมักถูกนํามาใชรวมกับ
คุณภาพชีวิต ซึ่งสามารถพบไดในนิยามและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การศกึษาคณุภาพชีวติเสมอมา ดงันัน้ การวดัคณุภาพชวีติ จงึ
สามารถสะทอนการวัดความสุขของบุคคลในระดับท่ีนาเช่ือถอื
ได (Kittisuksathit et al., 2013)
 จากวรรณกรรมขางตน  นําไปสูการตั้งขอเสนอขอที่ 3 
คือ
  P

3
: คุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวก

   ตอความสุขในการทํางาน
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บทสรุป 
 การบริหารการทํางานของอาจารยในมหาวิทยาลยัเพือ่นาํไปสูประสทิธภิาพในการทํางานและความสําเรจ็ของมหาวิทยาลยั 
ดวยแนวคิดเรื่องความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธดานการพัฒนาทรัพยากร-
มนษุย  การทบทวนวรรณกรรมสรุปไดวาคุณภาพชวีติในการทํางานมีอทิธิพลเชิงบวกตอความผูกพนัตอองคการ ความผกูพันตอ
องคการมีอทิธพิลเชิงบวกตอความสุขในการทํางาน และคุณภาพชีวติในการทํางานมีอทิธพิลเชิงบวกตอของความสุขในการทํางาน
ของอาจารยมหาวิทยาลัย  ในการน้ี คุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบดวย ดานคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอม ดานโอกาส
กาวหนา ดานการพัฒนาตนเอง ดานสมดุลชีวิตและการทํางาน ดานความเปนสวนตัว ดานสังคมผูรวมงาน และดานบรรยากาศ
ในการทํางาน สวนความผูกพนัตอองคการประกอบดวย ดานจิตใจ ดานการอยูตอเนื่อง และดานทัศนคติ และสําหรับความสุข
ในการทํางานประกอบดวย ดานความพึงพอใจในงาน ดานความพึงพอใจในชีวิต และดานเจตคติตอการเปนอาจารย จากผล
ดงักลาวสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารการทํางานของอาจารยในมหาวทิยาลยั และการกาํหนดนโยบายและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยของอาจารยมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังนําไปสูการวิจัยเชิงสาํรวจเพื่อคนหารูปแบบคุณภาพชีวิตในการทํางาน
และความผูกพันตอองคการที่สงผลตอความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัยกับขอมูลเชิงประจักษตอไป 
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