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บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงคข์องการศกึษาไดแ้ก่ เพือ่ศกึษาความสขุกบัสมรรถนะในการทาํงานของบุคลากรใน
สว่นกลางของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) เพือ่เปรยีบเทยีบความสขุในการทาํงาน
บุคลากรจาํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคลเพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพชวีติในการทาํงาน บรรยา-
กาศองคก์าร กบัความสขุในการทาํงานของบุคลากร และเพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสขุและ
สมรรถนะในการทาํงานของบุคลากร  กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยบุคลากรสว่นกลางของสาํนกังานหลกั-
ประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) จาํนวน 192 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ภมูแิละหา
สดัสว่น การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใชแ้บบสอบถามและวเิคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิสถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ t-test  การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว และสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั โดยกาํหนดคา่นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

ผลการศกึษาพบวา่ ความสขุในการทาํงานของบุคลากรในสว่นกลางของสาํนกังานหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) อยูใ่นระดบัปานกลาง และสมรรถนะในการทาํงานอยูใ่นระดบัสงู การทดสอบ
สมมตฐิานพบวา่คุณภาพชวีติในการทาํงานและบรรยากาศองคก์าร มคีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงาน
ของบุคลากร    นอกจากนัน้   ยงัพบวา่ ความสขุในการทาํงานของบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัสมรรถนะใน
การทาํงาน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
คาํสาํคญั :  สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ  
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Abstract 
 

The objectives of the study were to study the working happiness and competency of 
personnel at the National Health Security Office (NHSO) headquarter,  to compare the working 
happiness classified by personal factors, to study the relationship between quality of work life, 
organizational climate and working happiness and to study the relationship between working 
happiness and competency of work.  Sample composed of 192 persons selected from the 
NHSO’s personnel by proportional stratified random sampling.  Questionnaires were used for 
data collection and analyzed by statistical software.  Statistical tools used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way ANOVA, and Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient at .05 level of significance. 

 
The results of the study found that the working happiness of personnel at the NHSO 

headquarter was at moderate level, while working competency was at high level.    Hypothesis testing 
revealed that quality of work life, organizational climate had relationship with working happiness.  
Moreover, working happiness had relationship with working competency at the .05 level of 
significance.  
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บทนํา 

สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) เป็นองคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2545 มภีารกจิในการสานต่อนโยบายรฐับาล ดา้นการสรา้ง
หลกัประกนัสขุภาพใหก้บัประชาชนชาวไทยทุกคนเพือ่ใหไ้ดร้บัการบรกิารดา้นสาธารณสขุทีม่มีาตรฐาน
ทีส่งูขึน้ โดยไดร้บังบประมาณจากรฐับาลซึง่จดัสรรตามอตัราเหมาจา่ยรายหวัต่อประชากรในปีนัน้ ๆ 
และทาํหน้าทีบ่รหิารงบประมาณ เพือ่นํามาใชป้ระโยชน์ดา้นการดแูล รกัษาสขุภาพ รวมถงึการสง่เสรมิ
ป้องกนัโรคแก่ประชาชนคนไทยทัว่ประเทศผูใ้ชส้ทิธหิลกัประกนัสขุภาพ การปฏบิตัภิารกจิพฒันา
นโยบาย เพือ่ใหค้นไทยทัง้ประเทศไดร้บับรกิารดา้นสาธารณสขุทีม่มีาตรฐานเทา่เทยีมกนัและมสีขุภาวะ
ทีส่งูขึน้ ในชว่งเริม่ตน้จดัตัง้องคก์ร สโลแกนของสาํนกังานคอื  “30 บาทรกัษาทุกโรค” ต่อมาในปี 2548 
ไดเ้ปลีย่นเป็น “30 บาทชว่ยคนไทยหา่งไกลโรค”  ผูป้ฏบิตังิานของสาํนกังานมภีาระงานเพิม่ขึน้ทุกปี 
จากการพฒันาระบบดว้ยการเพิม่สทิธปิระโยชน์ดา้นการรกัษาพยาบาลต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง และจาก
รายงานผลการดาํเนินงานปี 2559 สรปุจาํนวนผูใ้ชส้ทิธหิลกัประกนัสขุภาพทีม่ปีรมิาณเพิม่สงูทีจ่าํนวน 
48,330,473  คน ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนประชากรทัง้ประเทศไทยจาํนวน 66,278,204 คน  จะคดิ
เป็นรอ้ยละ 72.92 ของประชากรทัง้ประเทศ ดา้นการจา้งบุคลากรของสาํนกังาน ในกรณทีีข่า้ราชการ



ตดัสนิใจยา้ยมาปฏบิตัหิน้าทีก่บัสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตจิะตอ้งลาออกจากระบบราชการ 
ยอมเปลีย่นสทิธตินเองเป็นขา้ราชการบาํนาญ สว่นบุคลากรทีส่มคัรเขา้มาปฏบิตังิานใหม ่หากไดร้บัการ
บรรจุจะมลีกัษณะเป็นเจา้หน้าทีอ่งคก์ารของรฐั อกีประเภทคอืลกูจา้ง ซึง่เป็นสญัญาจา้งรายปีจะนบัเป็น
พนกังาน  

จากสถานการณ์โดยรวมขององคก์ารตัง้แต่ชว่งปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้มาจนถงึปจัจุบนั องคก์าร
ถูกตรวจสอบการปฏบิตังิาน ในหลาย ๆ ดา้น และจากหลายภาคสว่น ทัง้หน่วยงานภาครฐั หน่วยบรกิาร
สาธารณสขุ หรอืกลุ่มคนทีไ่มพ่อใจในระบบการปฏบิตังิานขององคก์าร ในรปูแบบต่าง ๆ ไมว่า่จะเป็นสือ่
ทางอเิลค็ทรอนิคส ์หรอืการเสนอขา่วในภาพลบมาตลอด รวมถงึกรณทีีส่ง่ผลถงึภาพลกัษณ์องคก์ารมาก
ทีส่ดุคอื การทีเ่ลขาธกิารสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ ลาํดบัที ่ 2 (นายแพทยว์นิยั สวสัดวิร) 
ไดร้บัคาํสัง่ตามมาตรา 44 ใหพ้กัการปฏบิตัหิน้าทีต่ ัง้แต่วนัที ่25 มถุินายน 2558 จนถงึวนัทีท่า่นพน้จาก
วาระการดาํรงตําแหน่งเลขาธกิารเมือ่ 16 พฤษภาคม 2559 การสัง่พกัการปฏบิตังิานครัง้นัน้ กระทาํการ
ในขณะทีก่ระบวนการตรวจสอบยงัไมแ่ลว้เสรจ็ และสดุทา้ยเมือ่การตรวจสอบสิน้สดุในเดอืนสงิหาคม 
2559 ผลสรปุ คอื เลขาธกิารมไิดเ้ป็นผูก้ระทาํความผดิแต่อยา่งใด  

สภาพการณ์เหล่าน้ี ลว้นสง่ผลต่อขวญั กาํลงัใจ ในการปฏบิตังิานของบุคลากร เน่ืองจากมี
ประเภทของการจา้งงานบุคลากร แตกต่างกนัไปตามกล่าวขา้งตน้ ทาํใหบุ้คลากรรูส้กึกงัวลต่อความ
มัน่คงในตําแหน่งหน้าที ่รวมถงึความมัน่คงขององคก์าร  บรรยากาศในการทาํงานรว่มกนัมลีกัษณะต่าง
คนต่างทาํเฉพาะภารกจิในสว่นทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบในตําแหน่งหน้าทีข่องตนเอง การมสีว่นรว่มหรอื
การจดังานประเภทสงัสรรคใ์นแต่ละกลุ่มงานมน้ีอยมาก หากสถานการณ์เชน่น้ีเป็นเหตุใหค้วามสขุใน
การทาํงานของบุคลากรลดน้อยลงกอ็าจสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดว้ยเชน่กนั   

 
บุคลากรในสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) มรีะยะเวลาทีต่อ้งใชช้วีติรว่มกนัเพือ่

ปฏบิตังิานในองคก์ารอยา่งน้อย 8 ชัว่โมงต่อวนั สถานทีท่าํงานจงึเปรยีบสมอืนบา้นหลงัทีส่องของ
บุคลากรในองคก์าร การศกึษาเพือ่หาสิง่ทีจ่ะเสรมิสรา้งความสขุในการทาํงานแก่บุคลากรในองคก์ารจงึ
เป็นสิง่สาํคญั เน่ืองจากคาดวา่ความสขุในการทาํงานจะสง่ผลต่อสมรรถนะในการปฏบิตังิานเพือ่องคก์าร
ต่อไป  ดงันัน้ หากองคก์ารสามารถสรา้งบรรยากาศทีด่ ี สง่เสรมิใหค้นมคีุณภาพชวีติในการทาํงานทีด่ ี
บุคลากรกจ็ะมคีวามสขุในการทาํงานและสามารถสรา้งสมรรถนะในการทาํผลงานทีม่ปีระสทิธผิลแก่
องคก์ารต่อไปได ้ หากสิง่ต่าง ๆ ทีก่ล่าวมามคีวาม สมัพนัธต่์อสมรรถนะในการทาํงานจรงิ การสรา้ง
ความสขุในการทาํงานแก่บุคลาการ นบัวา่เป็นสิง่ทีม่คีุณคา่อยา่งมากสาํหรบัองคก์ารผูร้บัภาระดแูล
หลกัประกนัสขุภาพแก่ประชากรเกอืบรอ้ยละ 73 ของประชากรทัง้ประเทศ ตามกล่าวขา้งตน้    

 
การสรา้งความสขุในการทาํงานจะตอ้งมาจากการมสีว่นรว่มของบุคลากรทัง้องคก์ารจงึจะนําพา

องคก์ารไปสูอ่งคก์ารแหง่ความสขุไดห้ากลองนําขอ้มลูเหล่าน้ีไปสาํรวจเจา้หน้าทีข่องตวัเองหรอืลองนํา
ขอ้มลูเหล่าน้ีไปปรบัพฒันาองคก์ารใหม้บีรรยากาศทีน่่าทาํงานมากขึน้ สรา้งคุณภาพชวีติในการทาํงานที่
ดขีึน้อาจสง่ผลในการสรา้งความสขุในการทาํงานแก่บุคลากรเพิม่มากขึน้เชน่ กนั ทา้ยทีส่ดุองคก์ารจะ



ไดร้บัผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพจากบุคลากรทีม่สีมรรถนะในการทาํงานสงู เพือ่พฒันาระบบหลกัประกนั
สขุภาพแก่ประชาชนคนไทยต่อไป  
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพือ่ศกึษาระดบัความสขุและสมรรถนะในการทาํงานของบุคลากรในสว่นกลางของสาํนกังานหลกั 
ประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสขุในการทาํงานของบุคลากรในสว่นกลางของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ(สปสช.) จาํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล 

3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพชวีติในการทาํงานบรรยากาศองคก์ารกบัความสขุในการ
ทาํงานของบุคลากรสว่นกลางของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 

4. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสขุในการทาํงานกบัสมรรถนะในการทาํงานของบุคลากร
สว่นกลางของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 
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- ความสมดุลยร์ะหวา่งชวีติสว่นตวักบัการ

ทาํงาน 
- ความภาคภมูใินองคก์าร 

บรรยากาศในองคก์าร 
- โครงสรา้งองคก์าร 
- ความรบัผดิชอบ 
- ดา้นรางวลั 
- ความเสีย่ง 
- ความอบอุ่น 
- การสนบัสนุน 
- มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
- ดา้นการยนิยอมใหม้คีวามขดัเยง้ 
- ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

สมรรถนะในการ
ทาํงานของบคุลากร 
- การมุง่ผลสมัฤทธิ ์
- การบรกิารทีด่ ี
- การสัง่สมความ

เชีย่วชาญในงาน
อาชพี 

- การยดึมัน่ในความ
ถกูตอ้งชอบธรรม
และจรยิธรรม 

- การทาํงานเป็นทมี 



สมมติฐานของการศึกษา 
 

1. บุคลากรในสว่นกลางของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) ทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคล
ต่างกนัจะมคีวามสขุในการทาํงานแตกต่างกนั (แยกเป็นรายปจัจยั 7 ปจัจยั คอื ดา้นเพศ, อาย,ุ
สถานภาพสมรส, ระดบัการศกึษา, อายงุาน, ความเพยีงพอของรายได ้และสขุภาพ) 

2. คุณภาพชวีติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงานของบุคลากรในสว่นกลางของ 
สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 

3. บรรยากาศในองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงานของบุคลากรในสว่นกลางของ 
สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 

4. ความสขุในการทาํงานสมัพนัธก์บัสมรรถนะในการทาํงานของบุคลากรในสว่นกลางของสาํนกังาน
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 
 

วิธีการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในสาํนกังานสว่นกลางของสาํนกังาน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) ซึง่ประกอบไปดว้ย  6 กลุ่มงาน มจีาํนวนทัง้สิน้  370  คน โดยมี
การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งใชห้ลกัการการคาํนวณของ Yamane’s  จาํนวน 192 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยผูศ้กึษาสรา้งขึน้โดยศกึษาคน้ควา้จาก ตํารา เอกสารงานวจิยั และวทิยานิพนธต่์าง ๆ ตามอา้ง
ถงึ  นําขอ้มลูทีไ่ดม้ากาํหนดเป็นกรอบแนวคดิตามลกัษณะตวัแปรทีนํ่ามาศกึษาและสรา้งแบบสอบถาม
ซึง่ผา่นการวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยวธิหีาคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟา่ ของ Cronbach 
แบ่งออกเป็น 5 สว่น สว่นที ่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัระดบับุคคลประกอบดว้ยคาํถามแบบ
เลอืกตอบ สว่นที ่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการทาํงาน สว่นที ่ 3  แบบสอบถาม
บรรยากาศองคก์าร  สว่นที ่ 4 แบบสอบถามเกีย่วกบัความสขุในการทาํงาน สว่นที ่ 5 แบบสอบถาม
เกีย่วกบัสมรรถนะในการทาํงาน ลกัษณะคาํถามในสว่นที ่ 1-5 เป็นแบบสอบถามตามแบบ  Likert ’ s 
Scale เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่-เหน็ดว้ย-ไมแ่น่ใจ-ไมเ่หน็ดว้ย-ไม่
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  ตามลาํดบั 
 
 
 

 



การวิเคราะหข้์อมลู 
 

ผูศ้กึษาไดนํ้าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์แจกกบักลุ่มตวัอยา่งคอื  เจา้หน้าทีใ่นสว่นกลางของ
สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.)  จาํนวน 192  คน เมือ่ไดแ้บบสอบถามทีส่มบรูณ์กลบัมา  
ผูศ้กึษาวเิคราะหข์อ้มลูโดยการประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง
สถติ ิสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชค้า่ความถี ่(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 
คา่เฉลีย่ (Means)  และสถติเิชงิวเิคราะห ์(Analytical Statistics)  แบบ t-test   การทดสอบโดยการ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่ง 2 ตวัแปรทีเ่ป็นอสิระต่อกนั  และการเปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่มดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (Analysis of Variance : 
ANOVA)  คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)   
โดยมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 
สรปุผลการศึกษา 

 
การศกึษาวจิยัเรือ่งความสขุกบัสมรรถนะในการทาํงานของบุคลากรในสว่นกลางของสาํนกังาน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) ในภาพรวมกลุม่ตวัอยา่งมคีวามเหน็ดว้ยต่อคณุภาพชีวิตในการ
ทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมรีะดบัความเหน็ดว้ยในเรือ่งความภาคภมูใินองคก์ารมากทีส่ดุ 
โดยเฉพาะในเรือ่งความเตม็ใจทีจ่ะบอกใคร ๆ วา่ตนเองทาํงานทีอ่งคก์ารแหง่น้ีสว่นหวัขอ้เรือ่งความรูส้กึ
ภาคภมูใิจทีผู่บ้รหิารเอาใจใสท่า่นเป็นเรือ่งทีม่คีวามเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ รองลงมาเป็นความเหน็ดว้ยใน
ดา้นธรรมนูญในองคก์ารซึง่ยงัคงเป็นความเหน็ดว้ยในระดบัปานกลาง สว่นคุณภาพชวีติในการทาํงาน
ดา้นคา่ตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรมเป็นดา้นทีไ่ดร้บัความเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุโดยเฉพาะความคดิเหน็
เรือ่งการไดร้บัรายไดส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั ความเหน็ดว้ยต่อบรรยากาศองคก์ารอยู่
ในระดบัปานกลางโดยกลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็ดว้ยในดา้นความอบอุน่ระดบัมากรองลงมาเป็นความเหน็
ดว้ยดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัซึง่อยูใ่นระดบัมากเชน่กนัสาํหรบัความเหน็ดว้ยดา้นรางวลัเป็น
ดา้นทีก่ลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ ความสขุในการทาํงาน พบวา่ความสขุในการทาํงาน
ระดบัปานกลางเมือ่พจิารณารายดา้นความสขุดา้นความเพลดิเพลนิในงานเป็นดา้นทีม่รีะดบัความเหน็
ดว้ยมากทีส่ดุรองลงมาคอืความสขุดา้นความกระตอืรอืรน้ในการทาํงานซึง่ยงัคงมคีวามเหน็ดว้ยในระดบั
มากเชน่กนั สว่นความสขุดา้นความรืน่รมยใ์นการทาํงานมรีะดบัความเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ สมรรถนะใน
การทาํงานมคีวามเหน็ดว้ยต่อสมรรถนะในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมากโดยกลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็ดว้ย
มากทีส่ดุในการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม รองลงมาคอืมคีวามเหน็ดว้ยดา้นการ
ทาํงานเป็นทมี สาํหรบัความเหน็ดว้ยดา้นการสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพีเป็นดา้นทีก่ลุ่มตวัอยา่ง
มคีวามเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ   

 
 
 



การทดสอบสมมติฐาน 
 

การทดสอบสมมตฐิานในการศกึษาครัง้น้ี ปรากฎผลดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งทีม่ปีจัจยัระดบับุคคล 
ดา้นเพศ  อาย ุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา  อายกุารทาํงาน  ความเพยีงพอของรายได ้ และ
สขุภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสขุในการทาํงานไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้  สว่น
คุณภาพชวีติในการทาํงานและบรรยากาศในองคก์าร รวมถงึสมรรถนะในการทาํงานมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนักบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรในสว่นกลางของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ(สปสช.)  เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ รายละเอยีดดงัตาราง  

 
สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
                          ตวัแปร ค่านัยสาํคญั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ยอมรบั ปฎเิสธ 

1. เพศ 0.219   
2. อาย ุ 0.463   
3. สถานภาพการสมรส 0.606   
4. ระดบัการศกึษา 0.394   
5. อายงุาน 0.706   
6. ความเพยีงพอรายได ้ 0.102   
7. สขุภาพ 
8. คุณภาพชวีติในการทาํงาน 
9. บรรยากาศในองคก์าร 

0.431 
0.000* 
0.000* 

 
 
 

 

      10. สมรรถนะในการปฏบิตังิาน 0.000*   
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1.   กลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็ดว้ยกบัคุณภาพชวีติในการทาํงาน ดา้นคา่ตอบแทนทีเ่พยีงพอและ

ยตุธิรรม น้อยทีส่ดุ โดยเฉพาะเรือ่งการไดร้บัรายไดส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั ปญัหาใน
เรือ่งน้ีอาจเป็นผลจากการเปลีย่นระบบการประเมนิขึน้เงนิเดอืน ซึง่มขีอ้จาํกดัในการใหเ้กรดการประเมนิ 
ประกอบกบัปจัจยัภายนอกองคก์าร คอืสภาพเศรษฐกจิของประเทศในปจัจุบนั สว่นในประเดน็เงนิคา่
ล่วงเวลาทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งยตุธิรรม กรณน้ีี ทางองคก์ารควรชีแ้จงระเบยีบการ
ปฏบิตังิานล่วงเวลาและระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานรปูแบบใหมใ่หบุ้คลากรทุกระดบัเขา้ใจ 
รวมถงึการจดัหาสวสัดกิาร สนบัสนุนการปฏบิตังิานแก่บุคลากรเพิม่มากขึน้เพือ่ชดเชยสว่นต่างของ
รายไดท้ีส่ญูเสยีไป ดา้นความภาคภมูใินองคก์าร เป็นประเดน็ทีไ่ดร้บัความเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ องคก์าร



ตอ้งรกัษาภาพลกัษณ์และความมุง่มัน่ในการปฏบิตังิานเพือ่ประชาชนใหด้ยีิง่ ๆ ขึน้ไป ขณะเดยีวกนั  
ผูบ้รหิารควรเอาใจใสใ่นบุคลากรใหม้ากยิง่ขึน้ 

2.  กลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็ดว้ยกบับรรยากาศในองคก์าร  ดา้นรางวลั น้อยทีส่ดุ ควรสง่เสรมิ
ดา้นการมสีว่นรว่มแก่บุคลากรทุกระดบัเพือ่สรา้งสมัพนัธภาพในการทาํงานทีด่ยีิง่ ๆ ขึน้ไป สมัพนัธภาพ
ทีด่รีะหวา่งหวัหน้างานและลกูน้องจะทาํใหข้อ้ขดัแยง้ลดน้อยลง โดยอาจใชก้จิกรรมในองคก์ารเป็นตวั
เสรมิสรา้ง เชน่ การจดัแขง่ขนักฬีาประจาํปี  การจดัอบรม Coaching   

3.  กลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็ดว้ยกบัความสขุในการทาํงานในทุก ๆ เรือ่งในระดบัทีเ่ทา่ ๆ กนั 
แต่จะรูส้กึสขุมากทีส่ดุในดา้นความเพลดิเพลนิในงาน โดยเฉพาะเรือ่ง การมอีสิระในการกาํหนดขัน้ตอน 
วธิกีาร ทาํงานดว้ยตนเอง และการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเกีย่วกบังานทีต่นเองรบัผดิชอบ องคก์าร
ควรสง่เสรมิใหบุ้คลากรเหล่าน้ีไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานต่อไป เชน่ อาจมกีารสนบัสนุน
ทุนการศกึษา หรอืจดัศกึษาดงูาน เพือ่เป็นการพฒันาทกัษะในการทาํงานใหด้ยีิง่ ๆ ขึน้ไป การพยายาม
แกไ้ขสถานการณ์ขา่วต่าง ๆ  ทีม่กีลุ่มผูโ้จมตใีนประเดน็ต่าง ๆ เป็นภารกจิหลกัทีส่าํนกังานฯ ตอ้งเรง่
ดาํเนินการ เพือ่ใหบุ้คลากรในองคก์ารไมว่ติกกงัวลในสถานการณ์ขององคก์าร  

          4. ผลการศกึษาพบวา่ คุณภาพชวีติในการทาํงานและบรรยากาศองคก์ารมคีวามสมัพนัธใ์น
ทางบวกกบัความสขุในการทาํงาของบุคลากร ซึง่หมายถงึวา่ ยิง่บุคลากรมคีุณภาพชวีติในการทาํงาน
และมบีรรยากาศองคก์ารทีเ่อือ้อาํนวยต่อการทาํงานมากขึน้เทา่ใด ยิง่ทาํใหบุ้คลากรมคีวามสขุในการ
ทาํงานมากขึน้เทา่นัน้ ดงันัน้ แนวทางในการทาํใหบุ้คลากรมคีวามสขุในการทาํงานมากขึน้ ควรเน้นการ
เสรมิสรา้งใหบุ้คลการมคีุณภาพชวีติในการทาํงานเพิม่ขึน้ รวมทัง้ทาํใหบ้รรยาการองคก์ารเอือ้อาํนวยต่อ
การทาํงานของบุคลากรเพิม่มากขึน้ดว้ย  

5. กลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็ดว้ยกบัสมรรถนะในการทาํงานประเดน็ การสนใจ ศกึษาดงูานสาย
อาชพีตนของหน่วยงานภายนอกอยูเ่สมอ และการไดพ้ฒันาแนวโน้มวทิยาการทีท่นัสมยัและเกีย่วขอ้ง
การงานของตนอยา่งต่อเน่ืองเป็นประเดน็ไดร้บัความเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุทางองคก์ารควรใหค้วามสาํคญั
ในเรือ่งดงักล่าวเพิม่มากขึน้ การไดศ้กึษาดงูาน รว่มแลกเปลีย่น เรยีนรูใ้นวทิยาการทีท่นัสมยัเป็นเรือ่ง
จาํเป็น  เน่ืองจาก ในยุคโลกาภวิฒัน์สถานการณ์ต่าง ๆ มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาและเป็นไป
อยา่งรวดเรว็การเรยีนรูข้องบุคลากร เป็นเรือ่งทีต่อ้งสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง   

6. กลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสขุและสมรรถนะในการทาํงานมคีวาม 
สมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั นัน่หมายถงึ หากบุคลากรมคีวามสขุในการทาํงานมากขึน้ กจ็ะทาํใหเ้กดิ
สมรรถนะในการทาํงานมากขึน้เชน่กนั  เมือ่ลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิบวกเชน่น้ี ทางองคก์ารควรจดัหา
สิง่ทีเ่ป็นการเสรมิสรา้งใหบุ้คลากรเกดิความสขุในการทาํงานมากขึน้ ดว้ยการพฒันาคุณภาพชวีติในการ
ทาํงาน สรา้งบรรยากาศการทาํงานทีด่ใีนองคก์าร ซึง่สิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจาก
ทุกฝา่ย รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงู    

 
 
 



ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
 

1.  การศกึษาวจิยัในครัง้ต่อไป นอกจากการใชแ้บบสอบถามแลว้ ควรมกีารสาํรวจในเชงิลกึ 
เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มลูทีเ่ป็นคุณภาพเพิม่มากขึน้ เชน่ การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึเพือ่เขา้ถงึประเดน็จรงิ ๆ  
พรอ้มทัง้ ควรมกีารสงัเกตแบบมสีว่นรว่มมากยิง่ขึน้ ซึง่จะทาํใหร้บัรูค้วามคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งมาก
ยิง่ขึน้ ซึง่จะชว่ยสนบัสนุนขอ้มลูเชงิปรมิาณใหม้คีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ รวมถงึ การเพิม่ระยะเวลาใน
การรวบรวมขอ้มลูใหม้ากขึน้ เพือ่เพิม่กลุ่มตวัอยา่งในสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตทิีอ่ยูใ่น
ระดบัเขตพืน้ที ่เพือ่ใหผ้ลการศกึษามคีวามครอบคลุมและ   มผีลลพัทท์ีม่คีวามถกูตอ้งครบถว้นมากขึน้  

2.   การศกึษาวจิยัในครัง้ต่อไป ควรศกึษาถงึปจัจยัอื่น ๆ ทีเ่ป็นสือ่ไปถงึความหมายของ
ความสขุในการทาํงาน  เน่ืองจากมนีกัทฤษฎหีลายคนใหค้วามหมายไวห้ลากหลายสาํหรบัคาํวา่ความสขุ
ในการทาํงาน  

3. แบบสอบถามไมค่วรมขีอ้คาํถามมากเกนิไป เน่ืองจากจะทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งไมใ่สใ่จในการ 
กรอกคาํตอบทาํใหข้อ้มลูทีไ่ดร้บัอาจไมต่รงตามจรงิสง่ผลใหผ้ลการประมวลทีไ่ดร้บัมากลบัมาไมส่ามารถ
นํามาวเิคราะหผ์ลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ตําแหน่งงานของผูท้าํการศกึษาควรเป็นตําแหน่งงานทีไ่มท่าํใหผู้ต้อบแบบสอบถามกงัวลใจ  
เพือ่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะไดใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิมากทีส่ดุ การศกึษาในภาพรวมขององคก์ารบางครัง้กลุ่ม
ตวัอยา่งอาจเกดิความกงัวลวา่หากทาํการตอบขอ้คาํถามตามความเป็นจรงิ จะสง่ผลต่อการทาํงานของ
ตนหรอืไม ่ดงันัน้ ตําแหน่งงานของผูศ้กึษาควรเป็นผูไ้มม่สีว่นเกีย่วขอ้งในขอ้มลูทีจ่ะไดจ้ากผลการศกึษา  
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