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This research aims to examine the impact of AIDS policy and management as well as 

quality of work life on employees’ satisfaction with organization.  Two groups of organizations are 
selected: (1) those organizations passing the criteria of the “National AIDS Action Program on 
AIDS Prevention and Management in the Workplace in 2016” (NAAP-APM); and  
(2) organizations that have not joined the above program. The research employed a mixed method 
of data collection through questionnaires and in-depth interviews. Questionnaires were sent by 
mail. The response rate to questionnaires was 90.21 percent from a total of 552 questionnaires 
distributed. In addition to the completed questionnaires, twelve participants were interviewed to 
obtain more detailed information on responses given in the questionnaire. The findings show that 
AIDS policy and management, and quality of work life did have an impact on overall employee 
satisfaction with their employing organization. Organizations that had passed the NAAP-APM’s 
criteria had a higher level of employee satisfaction with their employing organization than 
employees of organizations that had not joined the program. In this study, both AIDS policy and 
management and quality of work life have a relationship to and power to predict employee 
satisfaction with their employing organization. The findings indicate that AIDS policy and 
management and quality of work life are important factors influencing organizational performance 
which is employee satisfaction. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

สถานการณ์ในโลกปัจจุบนัยงัคงมีปัญหาท่ีเป็นประเด็นส าคญั เช่น การปกป้องความสงบ
สุข การคุม้ครองสิทธิมนุษยชน การสร้างกรอบการท างานเพื่อความยุติธรรมระหว่างประเทศและ 
การส่งเสริมความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ ในช่วงเจ็ดทศวรรษท่ีผ่านมานบัตั้งแต่
การสร้างสหประชาชาติไดมี้ความทา้ทายใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ผูล้ี้ภัย ผูป่้วยเอดส์ (United Nations, 2016) ขณะเดียวกันหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ               
ท าการส ารวจประเด็นท้าทายของโลกส าหรับมนุษยชาติ (Global Challenges for Humanity)  
ไดน้ าเสนอประเด็นส าคญัของโลกท่ีใกลจ้ะเกิดข้ึนในคศวรรตท่ี 21 เช่น การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นน ้าสะอาด จ านวนประชากรและทรัพยากร ประชาธิปไตย 
ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนรวย ปัญหาสุขภาพและโรคติดต่อ การศึกษา ความสงบสุขและ 
ความขดัแยง้ สถานะของผูห้ญิง พลงังาน เป็นตน้ (Millennium Project, The, 2014) 

ปัญหาด้านสุขภาพยงัคงเป็นปัญหาหลักของโลกเห็นได้จากองค์การสหประชาชาติได้
น าเสนอวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโลก ค.ศ. 2030 เพื่อเป็นแนวทางหลกัในการพฒันาของโลกหลงั 
ค .ศ. 2016 โดยมี เป้ าหมายของการพัฒนาท่ีย ั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ประกอบดว้ย 17 เป้าหมาย และ 169 เป้าประสงค ์หน่ึงในเป้าหมายคือ การสร้างหลกัประกนัให้คน
มีชีวิต ท่ี มี คุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะท่ี ดีของคนทุกเพศทุกวัย โดยมี เป้าประสงค์  เช่น  
การยติุแพร่กระจายของเอชไอวแีละเอดส์ วณัโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนท่ีถูกละเลยและต่อสู้กบั
โรคตบัอกัเสบ โรคติดต่อทางน ้ าและโรคติดต่ออ่ืน ๆ ภายในปี ค.ศ. 2030 (United Nations, 2015) 
ซ่ึงเอชไอวีและเอดส์เป็นหน่ึงของนโยบายจากการน าเสนอวาระการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนของโลก  
ค.ศ. 2030 ถือเป็นพนัธกิจหลกัขององคก์ารดา้นเอชไอวแีละเอดส์ในการยุติการแพร่ระบาดใหส้ าเร็จ
ในปี ค.ศ. 2030 (UNAIDS, 2016; World Health Organization, 2016a) 

เอชไอวีและเอดส์เป็นหน่ึงของปัญหาสุขภาพท่ีซบัซอ้นของศตวรรษท่ี 21 และเป็นปัญหาท่ี
ยาวนานกว่า 3 ทศวรรษและไดก้ลายเป็นโรคระบาดใหญ่ท่ีคุกคามประชากรโลก (Ayranci, 2005) 
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ถือเป็นปัญหาสังคมท่ีเวลายาวนานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาให้หมดไป ปัจจุบนัสังคมไทยและสังคม
โลกต่างเผชิญปัญหาเอชไอวีและเอดส์ท่ียงัคงท าร้ายชีวิตมนุษยไ์ปตลอดเวลา จากการรายงานในปี 
พ.ศ. 2559 พบว่าจ านวนประชากรทั้งโลกมีชีวิตกบัเช้ือเอชไอวีและเอดส์ประมาณ 36.7 ล้านคน 
(UNAIDS, 2017; World Health Organization, 2016b) และในปี พ.ศ. 2559 จ านวนผูป่้วยท่ีกินยา
ตา้นไวรัสเอชไอวีและเอดส์ทัว่โลกมีจ านวนประมาณ 19.5 ลา้นคน (UNAIDS, 2017) ส่วนประเทศ
ไทยกรมควบคุมโรค (2560) ได้รายงานจ านวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ พบว่าปี พ.ศ. 2559  
มีผูติ้ดเช้ือจ านวน 426,999 คน เสียชีวติจ านวน 16,122 คน และมีผูติ้ดเช้ือรายใหม่จ  านวน 6,304 คน  

จากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 พบว่าการติดเช้ือ 
เอชไอวแีละเอดส์เป็นสาเหตุการตายของประชากรไทยอนัดบัท่ี 7 (ส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ, 2558) ซ่ึงสะท้อนได้ว่าปัญหาเอชไอวีและเอดส์ยงัเป็นปัญหาของสังคมไทย
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของประเทศไทย เป้าหมายท่ี 3 เร่ืองมีสุขภาพและความ
เป็นอยู่ท่ีดี (Good Health and Well-Being) ท่ีมีพนัธกิจมุ่งมัน่ท่ีจะยุติการระบาดของเอชไอวีและ
เอดส์ วณัโรคมาลาเรียและโรคติดต่ออ่ืน ๆ ให้หมดจากสังคมไทยภายในปี พ.ศ. 2573 (United 
Nations Thailand, 2015) แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และการให้ความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมและเอกชน ไดด้ าเนินการร่วมกนัในการ
แก้ปัญหาส่งผลให้ปัญหาเอชไอวีและเอดส์มีอตัราท่ีลดลงมา (คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์, 2555) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ท าให้การรักษาผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ 
มีอายุท่ียืนยาวข้ึน มีร่างกายแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่แสดงผลใด ๆ ถ้าเขา้รับ 
การรักษาได้ทันเวลาและดูแลร่างกายเป็นอย่างดี ส่งผลให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์สามารถ
ด ารงชีวิตไดต้ามปกติ สามารถหาเล้ียงชีวิตท างานภายในองค์การไดอ้ย่างปกติ (สมาคมโรคเอดส์
แห่งประเทศไทย, 2557) แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวีและเอดส์สังคมคงมีความ
ตระหนกักลวั เน่ืองจากสังคมยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ประชนชนทัว่ไปยงัมีทศันคติในเชิงลบต่อ 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ ท าให้การใช้ชีวิตประจ าวนัเป็นไปอยา่งยากล าบาก มกัจะถูกแสดงท่าที
รังเกียจ ไม่ยอมรับหรือถูกบีบบงัคบัให้ออกจากงาน ลว้นเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ในการด ารงชีพและการท างาน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนัวิจยั, 
2556) 
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ปัญหาเอชไอวีและเอดส์ในท่ีท างานเป็นปัญหาท่ีส าคญัในงานทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร  
ซ่ึงองค์การควรด าเนินการและบริหารจดัการโครงการดา้นเอชไอวีและเอดส์มาใชใ้นองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขผลกระทบท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขนัของ
องค์การ (Zyl & Lubisi, 2009) สอดคล้องกับการส ารวจทศันคติการยอมรับผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและ
เอดส์ของนายจ้างท่ีมีต่อลูกจ้างท่ีมีต่อติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ในเขตกรุงเทพมหานครในปี  
พ.ศ. 2541 พบวา่นายจา้งจ านวน 64% ไม่เห็นดว้ยกบัการบงัคบัให้ลูกจา้งตรวจหาเอชไอวีและเอดส์ 
ก่อนจา้งงาน (บงัอร ผลเนืองมา และคณะ, 2541)  

ส่วนมุมมองขององคก์ารธุรกิจในประเทศไทยดา้นการปฏิบติัต่อพนกังานท่ีติดเช้ือเอชไอวี
และเอดส์ วีรกุลและเมคคลีน (Virakul & McLean, 2000) ศึกษาเร่ืองงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
เก่ียวกบัปัญหาเอดส์ในองค์การกบับริษทัท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยในปี พ.ศ. 2541 
พบวา่ผูบ้ริหารองคก์ารธุรกิจในขณะนั้นไม่คิดวา่เอดส์เป็นปัญหาดา้นนโยบายขององคก์ารเม่ือเทียบ
กบัปัญหาอ่ืน ๆ  ต่อมาไดมี้การศึกษาซ ้ ามุมมองขององคก์ารธุรกิจในประเทศไทยดา้นการปฏิบติัต่อ
พนักงานท่ีติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า การพฒันาการปฏิบติัด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ด้านเอดส์ดีข้ึนในด้านการสรรหาการคัดเลือก การจ้างงาน ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ การฝึกอบรมและการปรับต าแหน่งและความปลอดภยัสุขอนามยัในท่ีท างาน (Virakul & 
McLean, 2010)  และกรมควบคุมโรค (2558) รายงานผลการส ารวจการตีตราผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและ
เอดส์ในประเทศไทย พบว่าคนไทยยงัมีความกลวั รังเกียจ และกีดกนัผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์  
ร้อยละ 43.3 ซ่ึงมีอตัราสูงกวา่ปี พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 14.2 ซ่ึงสามารถสะทอ้นถึงความไม่รู้และเขา้
เร่ืองเอชไอวแีละเอดส์ยงัคงมีอยูใ่นสังคมไทย  

จากประเด็นปัญหาเร่ืองเอดส์ในท่ีท างานของประเทศไทย รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์ (2555) จึงประกาศแนวปฏิบติัแห่งชาติว่าด้วย 
การป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอชไอวีและเอดส์ในสถานท่ีท างาน เพื่อเร่งรัดการแกไ้ขปัญหา
ความไม่เป็นธรรมในสังคมในเร่ืองสิทธิโอกาสและความเสมอภาคของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ 
และเพื่อก าหนดกลไกหรือมาตรการในการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอชไอวีและเอดส์ 
ท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสากล และเพื่อส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนไดเ้ขา้ใจและมีส่วนร่วมในการน าแนวนโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน
น าไปสู่การปฏิบติั ต่อมาส านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (2559) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ของประเทศไทย จดัโครงการส่งเสริม
การด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติว่าดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ี



4 

ท างาน ให้มีการประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในท่ีท างาน” ข้ึนในปีแรกคือ  
พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนนโยบาย แกไ้ขปัญหาเอดส์ในท่ีท างานให้มีประสิทธิภาพข้ึนและ
เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในการการยุติแพร่กระจายของเอชไอวีและเอดส์ภายในปี 
ค.ศ. 2030 (United Nations, 2015) 

สืบเน่ืองจากกรมควบคุมโรคก าหนดจดัให้มีโครงการประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ
ป้องกนัเอดส์ในท่ีท างาน” งานวิจยัน้ีจึงออกแบบมาเพื่อศึกษานโยบายและการจดัการนโยบายเอดส์
ในท่ีท างาน คุณภาพชีวติการท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์ารของพนกังานในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินจากโครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติ
วา่ดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างานและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประกวด ซ่ึงความรู้ท่ีไดใ้นจากการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการน าแนว
ปฏิบติัแห่งชาติว่าดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างานและคุณภาพชีวิต
การท างานไปสู่การปฏิบติั เพื่อปรับปรุงหรือส่งเสริมความพึงพอใจต่อองคก์ารของพนกังานต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรวจิัย 

งานวจิยัมีวตัถุประสงคด์งัน้ี คือ  
1)  เพื่อศึกษาสถานการณ์ของนโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิต

การท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์าร ขององคก์ารท่ีไดผ้า่นเกณฑ์ประเมินจากการประกวดกบั
องคก์ารท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการประกวด 

2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และความสามารถในการท านาย ระหว่างนโยบายและ 
การจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวติการท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์าร  

3)  เพื่อน าผลการศึกษาไปปรับปรุงหรือพฒันาแนวปฏิบติัแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและ
บริหารจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และความพึงพอใจต่อองค์การของ
บุคลากรในองคก์ารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1.3  กรอบแนวคดิในกำรศึกษำ 

การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษานโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิต 
การท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์าร โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี 1 นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน น าแนวคิดของคณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ย 
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การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ (2555) เร่ือง แนวปฏิบติัแห่งชาติว่าดว้ยการป้องกนัและบริหาร
จดัการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน กลุ่มท่ี 2 เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน  
น าแนวคิดของแอชวินิ (Ashwini, 2014)  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน และกลุ่มท่ี 3 ความพึงพอใจต่อ
องคก์าร แบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ ความพึงพอใจต่อนโยบายขององคก์าร จากซงและคณะ (Chung et 
al., 2012) ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการขององค์การ จากบาร์เน (Barnes, 2015) และความ 
พึงพอใจต่องาน จากเสนาสุและวีรกุล  (Senasu & Virakul, 2015) นอกจากน้ีตัวแปรก ากับ 
(Moderator) คือปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่ง 
ประเภทองคก์าร ผูติ้ดเช้ือ HIV/AIDS ในองคก์าร และการเขา้ร่วมโครงการประกวด ดงัภาพท่ี 1.1 

ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 



6 

1.4  ค ำถำมงำนวจิัย 

1)  สถานการณ์ของนโยบายและการจัดการด้าน เอดส์ใน ท่ีท างาน คุณภาพชี วิต 
การท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์าร ในองคก์ารท่ีศึกษาเป็นอยา่งไร 

2)  ความแตกต่างของนโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชี วิต 
การท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์าร ในองค์การท่ีผา่นเกณฑ์ประเมินและองคก์ารท่ีไม่ไดเ้ขา้
ร่วมโครงการประกวดเป็นอยา่งไร 

3)  นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจต่อองคก์ารอยา่งไร 

4)  ความสามารถในการท านายความพึงพอใจต่อองค์การ ของนโยบายและการจดัการ 
ดา้นเอดส์ในท่ีท างาน และคุณภาพชีวติการท างาน เป็นอยา่งไร 

1.5  สมมติฐำนงำนวจิัย  

1)  องค์การท่ีผ่าน เกณฑ์ประเมินและองค์การท่ีไม่ได้ เข้าร่วมโครงการประกวด  
มีความแตกต่างของนโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และ 
ความพึงพอใจต่อองคก์าร 

2)  นโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างานมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อ
องคก์าร 

3)  คุณภาพชีวติการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจต่อองคก์าร 
4)  นโยบายและการจัดการด้าน เอดส์ ใน ท่ีท างานและคุณภาพชี วิตการท างาน  

สามารถร่วมกนัท านายความพึงพอใจต่อองคก์ารได ้

1.6  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 งานวิจยัน้ีมีขอบเขตดา้นเน้ือหาโดยศึกษาประเด็นด้านนโยบายและการจดัการเอดส์ในท่ี
ท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และความพึงพอใจต่อองค์การ ส่วนขอบเขตด้านประชากรและ 
กลุ่มตวัอยา่ง งานวิจยัน้ีศึกษาจากขา้ราชการและลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเมินท่ี
ผา่นเกณฑ์การประเมินจากการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติว่า
ดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างาน ในโครงการประกวด “องคก์ร ดูแล 
ห่วงใย ใส่ใจป้องกนัเอดส์ในท่ีท างาน” ปี พ.ศ.  2559 และศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่ได้
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เขา้ร่วมโครงการจ านวน โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากบุคลากรในองคก์าร 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มนกับริหารงานทอ้งถ่ิน (ขา้ราชการประจ า) เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้ง ระยะเวลาศึกษาคือ 
ปี พ.ศ. 2560 

1.7  วธิีกำรศึกษำ 

 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษานโยบายและการจดัการเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และ
ความพึงพอใจต่อองค์การ จากกลุ่มตวัอย่าง คือ ขา้ราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 1) ข้อมูลปฐมภูมิเก็บจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์จาก
ขา้ราชการและลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 46 องค์การ แบ่งเป็นองคก์ารท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินจากโครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนั
และบริหารจดัการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน  ปี พ.ศ. 2559  จ  านวน 23 องค์การ และองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการดงักล่าวจ านวน 23 องค์การ 2) ขอ้มูลทุติยภูมิรวบรวมจาก
ต ารา หนงัสือ วารสาร บทความต่าง ๆ และเวบ็ไซดเ์ก่ียวกบัทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

เคร่ืองมือแบบสอบถามใชม้าตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Type Scale) 
ในการตอบค าถาม ส่วนการเก็บแบบสอบถามให้การส่งทางไปรษณียไ์ปยงัองค์การท่ีศึกษาเพื่อ
กระจายตามโควตาท่ีก าหนดให้บุคลากรในองค์การตอบและรวบรวมส่งกลบัมายงัผูว้ิจยั ส่วนการ
สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interviews) ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แบบก่ึงมี
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีศึกษา หลังจาก
รวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้จึงท าการตรวจคุณภาพแบบสอบถามก่อนจะน าไปประมวลผล
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS และการสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อรายงายผลการศึกษาตามค าถามวจิยัต่อไป 

1.8  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

การวจิยัในคร้ังน้ีคาดวา่จะเป็นประโยชน์ ดงัน้ี 
1)  ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างาน 

คุณภาพชีวติการท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์ารเพิ่มมากข้ึน 
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2)  เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการน าข้อมูลเก่ียวกับ 
นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างานและคุณภาพชีวิตการท างาน เพื่อส่งเสริมหรือพฒันา
ความพึงพอใจต่อองคก์าร 

3)   เป็นขอ้มูลพื้นฐานในส่งเสริมหรือพฒันาแนวปฏิบติัแห่งชาติว่าดว้ยการป้องกนัและ
บริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างาน 

4)   เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการส่งเสริมหรือพฒันาโครงการประกวด “องค์กร ดูแล ห่วงใย 
ใส่ใจป้องกนัเอดส์ในท่ีท างาน” 

1.9  ค ำนิยำมศัพท์ 

1)  คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การรับรู้ของพนักงานแต่ละบุคคลต่อสภาพความ
เป็นอยูห่รือความสุขของชีวิตโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน โดยมีปัจจยัหลกัมาจาก การจ่าย
ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ โอกาสความกา้วหน้าในอาชีพ การฝึกอบรมและพฒันา และ
ความสมดุลในชีวติและการท างาน  

(1)  การจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทน 
ตามมาตรฐานและพอเพียงส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม โดยมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเหมาะสม
ระหวา่งค่าตอบแทนท่ีไดรั้บและผลงานท่ีท าและอยูบ่นความยติุธรรมตามมาตรฐานของสังคมนั้น ๆ 

(2)  โอกาสความกา้วหน้าในอาชีพ หมายถึง โอกาสของการเปล่ียนแปลงของงานท่ีจะ
น าไปสู่ความกา้วหนา้ในอาชีพตามศกัยภาพในการท างานอยา่งเสมอภาคมีแบบแผน ปราศจากการ
อคติโดยความกา้วหนา้ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน 

(3)  การฝึกอบรมและพฒันา หมายถึง การฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอท่ีสามารถ
ฝึกฝนทกัษะท่ีพนกังานมีอยูแ่ละทกัษะใหม่ท่ีจ  าเป็นในการท างานให้ดีข้ึน และมีความเสมอภาคใน
การไดรั้บการฝึกอบรม 

(4)  ความสมดุลในชีวิตและการท างาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างงานและชีวิต 
โดยจะตอ้งมีความสมดุลในการท างาน เวลาการท างานจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อเวลาพกัผอ่นของ
พนกังานและเวลาของครอบครัว 

2)  ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการขององค์การ หมายถึง ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อ
การสั่งการ ควบคุมงาน และการบริหารจดัการองคก์ารอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 

3)  ความพึงพอใจต่องาน หมายถึง ทศันคติโดยทัว่ไปของพนักงานท่ีมีต่องานท่ีท าอยู่ใน
ปัจจุบนั 
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4)  ความพึงพอใจต่อนโยบายองค์การ หมายถึง ทัศนคติของพนักงานโดยทัว่ไปท่ีมีต่อ
นโยบายองคก์ารท่ีการก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม สามารถน าสู่การปฏิบติัไดจ้ริง เพื่อบรรลุเป้าหมาย
เดียวกนัในองคก์าร 

5)  ความพึงพอใจต่อองค์การ หมายถึง ทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อองค์การท่ีท างานอยู่
โดยทัว่ไป โดยแบ่งเป็นทศันคติเชิงบวกและทศันคติเชิงลบ  

6)  นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน หมายถึง การก าหนดนโยบายและขั้นตอน 
ในการจัดการเอชไอวีและเอดส์ในท่ีท างาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
การส่งเสริมการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เข้าถึงสิทธิ
ประโยชน ์และส่งเสริมการอยูร่วมกนัในสถานท่ีท างาน 

(1)  การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท างาน หมายถึง การคุม้ครองและการ
ส่งเสริมการปฏิบติัต่อคนท างานและคนสมคัรงานอย่างเท่าเทียมกนั ปราศจากการเลือกปฏิบติัโดย
ไม่เป็นธรรมต่อผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ในท่ีท างาน 

(2)  การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี หมายถึง การสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การ  
มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัเอชไอวแีละเอดส์ โดยส่งเสริมการตรวจเลือดโดยความ
สมคัรใจและเป็นความลบั และส่งเสริมการจดับริการการป้องกนัการแพร่เช้ือเอชไอวีและเอดส์ในท่ี
ท างาน 

(3)  การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เขา้ถึงสิทธิประโยชน์ หมายถึง การคุม้ครองผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวีและเอดส์ให้สามารถท างานต่อไปได้หรือให้อยู่ในสถานภาพคนท างานต่อไปอย่างเสมอ
ภาคและไดรั้บสิทธิประโยชน์และสวสัดิการเหมือนคนอ่ืน ๆ 

(4)  การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในท่ีท างาน หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้
คน ท าง าน มี ค ว าม เข้ า ใจ เร่ื อ ง เอ ชไอวี แล ะ เอด ส์ อย่ า ง ถู ก ต้อ ง  แล ะ มี ทั ศน ค ติ ท่ี ดี ต่ อ 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ มีผูป้ฏิบติังานดา้นเอชไอวแีละเอดส์ในสถานท่ีท างานอยา่งเป็นรูปธรรม 

7)  ผู ้ติดเช้ือเอชไอวี หมายถึง ผู ้ได้รับเช้ือเอชไอวีเข้าสู่ ร่างกายแต่ร่างกายยงัแข็งแรง 
และสามารถท างานได ้

8)  ผูป่้วยเอดส์ หมายถึง ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีภูมิภาวะคุม้กนับกพร่องและมีความเจ็บป่วย
ดว้ยโรคฉวยโอกาส ซ่ึงภาวะภูมิคุม้กนับกพร่องและความเจบ็ป่วยเหล่าน้ีสามารถดูแลรักษาได ้

9)  เอชไอวี (HIV) หมายถึง เช้ือไวรัส The Human Immunodeficiency Virus ท่ีติดเช้ือแล้ว
จะท าลายภูมิคุม้กนัของมนุษย ์ส่งผลให้ระบบภูมิคุม้กนัเส่ือมลงท าให้เกิด “ภูมิคุม้กนับกพร่อง” เป็น
สาเหตุของ “การติดเช้ือฉวยโอกาส” หรือโรคแทรกซอ้นซ่ึงจะเป็นสาเหตุการเป็นโรคเอดส์ 
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10)  เอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการหรือโรคฉวยโอกาสท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากระบบภูมิคุม้กนัของ
ร่างกายบกพร่องภายหลงัจากไดรั้บเช้ือไวรัสเอชไอวี มีช่ือเรียกภาษาองักฤษวา่ Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS)  

 



บทที ่2 

ประมวลเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 บทน้ีรวบรวม แนวคิด ทฤษฎี ดา้นความพึงพอใจต่อองคก์าร นโยบายและการจดัการเอดส์
ในท่ีท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน จากต ารา วารสาร เว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้องทั้ ง 
ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเสนอเป็นกรอบแนวคิดของงานวจิยั 

2.1  ความพงึพอใจต่อองค์การ 

 งานเขียนในส่วนน้ีเก่ียวข้องกับ ความหมาย ปัจจยั ผลกระทบ แนวทางในการปฏิบัติ 
ผลประโยชน์ของความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจต่อนโยบายองค์การ และความพึงพอใจต่อ
การบริหารจดัการขององคก์าร 

 2.1.1  ความหมายของความพงึพอใจในงาน  

 การศึกษาความพึงพอใจในงานเป็นการผสมระหวา่งองคป์ระกอบและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในงานและไม่พึงพอใจในงานท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร ซ่ึงความรู้สึกของพนกังานท่ีเกิด
จากการท างานเป็นส่ิงส าคญักบัองค์การทั้งโดยตรงและทางออ้ม (Ouedraogo & Leclerc, 2013) 
 มีนกัวิชาการและนกัเขียนทั้งในประเทศและต่างประเทศไดใ้ห้ค  านิยามของ ความพึงพอใจในงาน 
(Job Satisfaction) ซ่ึงผูว้จิยัไดร้วบรวมจากแหล่งขอ้มูลหลายแห่งไดด้งัต่อไปน้ี 

อิแวนซีวิชและโคโนปาสเก (Ivancevich & Konopaske, 2011) ได้ให้ความหมายของ  
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ทศันคติของพนักงานท่ีเก่ียวกบัการท างานโดย
เป็นผลจากความรู้สึกและการรับรู้เก่ียวกับงานท่ีท าอยู่ ความรู้สึกข้ึนอยู่กบัปัจจยัสภาพแวดล้อม 
การท างาน (Work Environment) ได้แก่ รูปแบบการบริหารของผูบ้ริหาร นโยบายและระเบียบ  
การท างานเป็นทีม เง่ือนไขในการท างานและผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัก๊ิบสัน
และคณะ (Gibson et al., 2006) ท่ีกล่าววา่ ความพึงพอใจในงานคือ ทศันคติการท างานของพนกังาน
ท่ีสามารถสะทอ้นใหท้ราบวา่พนกังานรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัภาพรวมของงาน แบ่งเป็นความพอใจใน
งาน (Job Satisfaction) เป็นลักษณะท่ีพนักงานชอบในงานท่ีท า และความไม่พอใจในงาน (Job 
Dissatisfaction) คือ พนักงานรู้สึกไม่ชอบในงานท่ีท า นอกจากน้ีสอดคล้องกบัร็อบบินส์และจชั 
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(Robbins & Judge, 2015) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็นการรวบรวมทศันคติเก่ียวกบัความ
แตกต่างของมุมมองในงานและบริบทของงาน  

 นอกจากน้ีครีทเนอร์และคินิคกิ (Kreitner & Kinicki, 2009)ได้ให้ความหมายท่ีแตกต่าง
ออกไป ว่าเป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ท่ี มีต่องานใดงานหน่ึง ส่วนแมกเชนและกลินาว 
(McShane & Glinow, 2009) ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจในงานคือ การประเมินการรับรู้ในท่ี
องค์การเก่ียวกับลักษณะของงาน (Job Characteristics) สภาพแวดล้อมในการท างาน (Work 
Environment) และความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีไดรั้บ (Emotional Expreience) สอดคลอ้งกบัสเปกเตอร์ 
(Spector, 2011) ไดส้รุปความหมายของพึงพอใจของพนกังานว่าเกิดจากการประเมินความคิดเห็น
เก่ียวกบังานโดยอยูบ่นพื้นฐานจากการสังเกตและการรับรู้ทางอารมณ์ หากพนกังานคนใดมีความพึง
พอใจในงานสูงจะมีความรู้สึกเชิงบวกต่องาน แต่หากพนักงานมีความไม่พอใจในงานยอ่มส่งผล
เป็นความรู้สึกเชิงลบต่องานนั้นเช่นกนั และนกัวิชาการไทย วิเชียร วิทยอุดม (2547) ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจในงาน หมายถึง ทศันคติโดยทัว่ไปท่ีมีต่องานของพนกังาน พนกังานท่ีมีความ
พอใจในงานจะมีทศันคติท่ีเป็นบวกต่องาน ขณะท่ีพนักงานไม่มีความพอใจในงานจะมีทศันคติท่ี
เป็นลบต่องาน หากพนกังานไดต้อบสนองความตอ้งการในการท างานจะท าให้พนกังานไดรั้บความ
พอใจและมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร  

 ดงันั้นสามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจในงาน หมายถึง ทศันคติของพนกังาน 
ท่ีมีต่องานท่ีได้รับมอบหมายโดยแบ่งเป็นทศันคติเชิงบวกท่ีแสดงถึงความพึงพอใจในงานและ
ทศันคติเชิงลบท่ีแสดงถึงความไม่พอใจในงาน หากพนักงานไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ
เก่ียวกบังานจะท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่พนกังานท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการเก่ียวกบังานท่ีท าจะท าใหพ้นกังานไม่เกิดความพึงพอใจ 

 2.1.2  ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในงาน 

ผูบ้ริหารหรือนกัทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารมีความจ าเป็นท่ีทราบถึงทศันคติของพนกังาน
ในการท างาน ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัในการเพิ่มความพึงพอใจในงานและลดความพึงพอใจในงาน
ของพนักงาน เม่ือทศันคติของพนักงานเกิดการเปล่ียนแปลงย่อมส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
ภาพรวมขององคก์าร เพราะทรัพยากรมนุษยจ์ะเช่ือมโยงกบัทุกระบบในองคก์าร (Noe et al., 2012) 
ดงันั้นผูบ้ริหารหรือนกัทรัพยากรมนุษยมี์ความจ าเป็นท่ีตอ้งทราบถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในงานทั้งความพึงพอใจในงานท่ีเกิดจากผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงินหรือเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์
ภายในองคก์าร (Chinomona & Dhurup, 2014) 
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ส าห รับ ปั จจัย ท่ี ส่ งผล ต่อความพึ งพอใจในงาน  ส เปค เตอร์  (Spector, 2011) และ 
จัด๊ช์และร็อบบินส์ (Judge & Robbins, 2009) ไดแ้บ่งปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 
(Job Satisfaction) ของพนกังานเป็น 5 ปัจจยั คือ  

1)  การจ่ายค่าตอบแทน (Pay) ค่าตอบแทนท่ีได้รับและจ านวนท่ีองค์การจะจ่าย
ตอ้งเท่ากันและต้องมีความยุติธรรมและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน จากการศึกษา
ของจัด๊ช์และคณะ (Judge et al., 2010) พบวา่ระดบัการจ่ายค่าตอบแทน (Pay Level) มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน  

2)  ลกัษณะของงาน (Job) ขอบเขตของงานและภาระงานจะตอ้งมีความน่าสนใจมี
ความทา้ทาย มีโอกาสในการเรียนรู้และองคก์ารเห็นถึงคุณค่าของงานท่ีพนกังานท า จากการศึกษา
ของโคโคกูลและคณะ (Kocoglu et al., 2014) พบว่าภาระงาน (Workload) มีอิทธิพลทางบวกกับ 
ความพึงพอใจในงาน  

3)  ความกา้วหน้าในสายงาน (Promotion Opportunities) องค์การจะตอ้งมีโอกาส
ให้พนกังานมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพมีการประเมินท่ีโปร่งใสปราศจากอคติและความกา้วหน้า
ในสายงานควรข้ึนอยู่กบัความสามารถและผลการปฏิบติังานมากกวา่ความสนิทกบัผูบ้งัคบับญัชา  
จากการส ารวจจาก Society for Human Resource Management (SHRM) (2013) เร่ือง Employee 
Job Satisfaction and Engagement ในปี ค.ศ. 2013 พบว่าจากการส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน
พบว่าพนกังานจ านวน 40% รายงานว่าความกา้วหนา้ในสายอาชีพมีความส าคญักบัความพึงพอใจ
ในงาน (SHRM, 2013)  

4)  ผูบ้ ังคับบัญชา (Supervisor) ผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้บริหารในองค์การต้องมี
ความสามารถในการแสดงให้พนกังานทราบถึงความสนใจในพนักงานและมีความเป็นผูน้ าท่ีพึง
ประสงค์ จากการศึกษาของมาเดโนและคณะ (Mardanov et al., 2007) ในอุตสาหกรรมอาหารใน
สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัราการลาออกสูงพบวา่ความพึงพอใจในผูบ้ริหารมีอิทธพลส่งผลต่อความพึงพอ
ในงานของพนกังานในองคก์ารมากกวา่ 50 %  

5)  เพื่อนร่วมงาน (Co-Workers) เพื่อนร่วมงานจะต้องเป็นมิตร มีศกัยภาพและ 
ให้ความช่วยเห ลือสนับสนุน ซ่ึงกันและกัน  จากการศึกษาของเจริญสุขมงคลและคณะ 
(Charoensukmongkol et al., 2016) เร่ืองกฎของเพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหารท่ีสนบัสนุนความเหน่ือย
ล่าในงานกับความพึงพอใจในงานของสองมหาวิทยาลัยในรัฐเท็กซัสพบว่า การศึกษายืนยนัทั้ง
ทางตรงและทางออ้มวา่เพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหารมีการสนบัสนุนต่อความพึงพอใจในงาน 
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ส่วนพิบูล ทีปะปาล (2550) ไดน้ าเสนอปัจจยัท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจในการงานให้
เกิดข้ึนกบัพนกังานและสามารถท าใหค้วามพึงพอใจในงานเพิ่มสูงข้ึน แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นดงัน้ี  

1)  งานท่ีทา้ทายสติปัญญา (Mentally Challenging Work) โดยทัว่ไปพนกังานชอบ
งานท่ีมีโอกาสในการใช้ทกัษะและความสามารถของเขาไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ มีงานให้เลือกท าได้
หลากหลายพร้อมทั้งมีอิสรภาพในการท างาน และมีระบบการประเมินผลงานท่ีท าเพื่อแสดงว่ามี
ความสามารถท างานไดเ้พียงใด 

2)  การให้รางวลัผลตอบแทนท่ียุติธรรม (Equitable Rewards) พนักงานมีความ
ตอ้งการระบบการจ่ายค่าจา้ง (Pay Systems) และนโยบายในการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง (Promotion 
Policies) ท่ียอมรับไดว้า่มีความยติุธรรมชดัเจนและสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัท่ีตั้งไว ้

3)  สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสนับสนุน (Supportive Working Conditions) 
พนกังานสนใจสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีตอบสนองต่อความสุขสบายในชีวิตและความสะดวก
ในการท างาน พนกังานชอบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีปลอดภยั ไม่ท าให้รู้สึกไม่สบาย สถานท่ี
ท างานสะอาด ใกลบ้า้น และมีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

4)  เพื่อนร่วมงานท่ีดี (Supportive Colleagues) พนกังานท่ีท างานในองคก์รไม่เพียง
แค่หวงัค่าจา้งท่ีเป็นตวัเงินเท่านั้น แต่ยงัมีความตอ้งการเพื่อสนองความตอ้งการทางสังคมอีกดว้ย 
ดงันั้นการมีเพื่อนร่วมงานท่ีดีจะน าไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจในงานท่ีสูงข้ึน 

นอกจากน้ีก๊ิบสันและคณะ (Gibson et al., 2006) ไดเ้สนอปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
งานท่ี เพิ่มออกไปโดยเพิ่มปัจจัยด้านการส่ือสาร (Communication) และด้านความปลอดภัย 
(Security) นอกจากนั้นเสนาสุและวีรกุล (Senasu & Virakul, 2015) ไดท้  าการศึกษาผลกระทบของ
การรับรู้ความรับผดิชอบต่อสังคมและการรับรู้การน าความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบติักบัผลลพัธ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน พบว่าการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการรับรู้การน าความรับผิดชอบต่อ
สังคมไปปฏิบติัมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในชีวติการท างานและความพึงพอใจในงาน 

 2.1.3  ความพงึพอใจในงานต่อผลการปฏิบัติงาน  

นกัวิจยัทางพฤติกรรมองค์การจ านวนมากมีความขดัแยง้กบัความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีความสุข
ในการท างานจะเป็นคนสร้างผลผลิตให้กบัองค์การ ในปี ค.ศ. 1985 ไดมี้การศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจในงานและผลการปฏิบัติงาน  พบว่ามีความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Laffialdano & Muchinsky, 1985) ต่อมาได้มี
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละผูบ้ริหารกลุ่มหน่ึงเช่ือวา่ความพึงพอใจในงานสามารถสร้างผล
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การปฏิบัติงาน แต่อีกกลุ่มหน่ึงไม่เช่ือว่าความพึงพอใจในงานสร้างผลการปฎิบัติงานท าให ้
มีการถกเถียงถึงประเด็นของความพึงพอใจในงานหรือทศันคติของพนกังานเป็นจ านวนมาก  (Saari 
& Judge, 2004) ต่อมาได้มีการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจงานกับ 
ผลการปฏิบติังานเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในขณะนั้นนกัวิจยัไดพ้ิจารณาว่าความพึงพอใจในงานส่งผล
ต่อผลการปฎิบติังานขององค์การเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (McShane & Glinow, 2009) จากการศึกษา
เร่ืองตวัขบัเคล่ือนความพึงพอใจในงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานในคาสิโนในมาเก๊า 
พบว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัผลการปฏิบติังาน และมีการศึกษา
พบว่าปัจจยัด้านโอกาสในการได้รับการฝึกอบรม สวสัดิการและเงินเดือน การสนับสนุนจาก
หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคญั (Gu & Sen Siu, 2009) 
และจากการศึกษาความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบติังานของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารใน
ประเทศปากีสถาน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการพฒันาผลการปฏิบติังานผ่านความพึงพอใจในงาน 
พบว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบติังานของพนักงาน (Hira & 
Waqas, 2012) แต่ขณะเดียวกนัในกรณีพนกังานเกิดความไม่พึงพอในในการปฏิบติังานในองคก์าร
ยอ่มส่งผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานงาน ซ่ึงเวคคิโอ (Vecchio, 2006) ไดแ้บ่งพฤติกรรมแง่ลบ
ท่ีเกิดจากความไม่พึงพอใจในงาน ออกเป็น 5 ประเด็นคือ  

1)  การขาดงาน (Absenteism) การศึกษาด้านการขาดงานของพนักงานพบว่า 
พนกังานท่ีมีความพึงพอใจในงานจะมีการขาดงานท่ีนอ้ย ซ่ึงหากพนกังานไม่พึงพอใจในการท างาน
การขาดงานในแต่ละปีจะมีจ านวนมากกว่าวนัของการนัดหยุดงาน (Strikes) หรือการประท้วง 
(Lockout) ในองคก์าร 

2)  ความล่าช้าในการท างาน (Tardiness) คือ การปล่อยเวลาให้หายไปโดยไม่รีบ
ร้อนในการท างาน เช่น การใชเ้วลานานในการเขา้หอ้งน ้า ซ่ึงเกิดจากทศันคติการไม่พึงพอใจในงาน  

3)  การออกจากงาน (Turnover) การไม่พึงพอใจในงานจะเป็นหน่ึงของปัจจยัใน 
การตดัสินใจในการออกจากงานของพนกังาน  

4 )  กิ จกรรมของสหภาพแรงงาน  (Union Activity) การเพิ่ มก ารเรียก ร้อง
ผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานเป็นผลมาจากการไม่พึงพอใจในงานจากการศึกษาของ W.C. 
Hamner (1978) อ้างถึงใน Vecchio (2006) เร่ืองการส ารวจพนักงานเร่ือง “Work Attitudes as 
Predictors of Uninization Activity” พบวา่ความไม่พอใจในงานเป็นตวัช้ีวดัให้เกิดกิจกรรมสหภาพ
แรงงานในองคก์าร  
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5)  ความไม่เป็นมิตรในการท างาน (Hostile Actions) ความไม่พึงพอใจในงานบา้ง
คร้ังจะท าให้เกิดการต่อตา้นท าให้เกิดบรรยากาศการท างานท่ีไม่เป็นมิตรของพนักงาน เช่น การ
ท าลายเคร่ืองมือ การท าลายการผลิต การขโมย การท าลายทรัพยสิ์นในองคก์าร เป็นตน้ 

ส่วนแมกเชนและกิลนาว (McShane and Glinow, 2009) ได้สรุปพฤติกรรมของพนักงาน 
ท่ีเกิดจากการไม่พึงพอใจในการท างานท าใหเ้กิดพฤติกรรม 4 ประการคือ 1) การออกจากงาน (Exit) 
รวมถึงการก าลงัตดัสินใจจะออกจากองคก์าร หรือการก าลงัโยกยา้ยไปท างานท่ีอ่ืนหรือการพยายาม
ท่ีจะออกจากสถานการณ์ท่ีไม่พึงพอใจในการท างาน 2) เสียงเรียกร้อง (Voice) คือ การเรียกร้องให้
เกิดการเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ความไม่พึงพอใจในงาน การเรียกร้องอาจท าให้เกิดการยอมรับ
ในเชิงสร้างสรรคจ์ากการเสนอแนะหรือแจง้ใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน และในทางตรงกนัขา้มก็จะ
ท าให้เกิดความเผชิญหน้ากนั 3) ความจงรักภกัดี (Loyalty) พนกังานท่ีมีความไม่พึงพอในงานแต่มี
ความจงรักภกัดีในองค์การคือ พนักงานท่ียอมรับในความไม่พึงพอในงานแต่จะรออย่างอดทน 
ในการแกไ้ขปัญหาท่ีท าให้ไม่พึงพอใจ แมจ้ะไม่มีการเคล่ือนไหวใด ๆ แต่มีความหวงัวา่เหตุการณ์
ในอนาคตจะดีข้ึน 4) การละเลย (Neglect) ประกอบด้วยการลดก าลังการท างาน การไม่สนใจ 
ในคุณภาพในการท างาน การเพิ่มข้ึนของการขาดงาน และการมาสาย ซ่ึงพฤติกรรมเชิงลบน้ีจะ
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานใหก้บัองคก์ารต่อไป 

ส่วนนกัวิชาการไทย วิเชียร วิทยอุดม (2547) ไดส้รุปผลกระทบของความพึงพอใจในงาน
ต่อผลการปฏิบติังานออกเป็น 3 ประเด็น คือ 

1)  ความพอใจในงานและผลิตภาพ (Satisfaction and Productivity) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งความพอใจในงานกบัผลิตภาพของงาน พบวา่องค์การท่ีมีพนกังานท่ีมีความพอใจในงาน
ขององค์การสูงท าให้องค์การนั้น ๆ มีประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงและส่งผลให้ผลผลิตสูงกว่า
องคก์ารท่ีพนกังานท่ีมีความพอใจในงานนอ้ย 

2)  ค ว าม พ อ ใจ ใน ง าน แล ะก ารข าด ง าน  (Satisfaction and Absenteeism) 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงานและการขาดงานจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงลบ  
หากองคก์ารใดพนกังานมีความพอใจในงานท่ีสูงส่งผลให้อตัราในการขาดงานของพนกังานต ่า แต่
ในขณะเดียวกนัองคก์ารท่ีมีพนกังานมีความพอใจในงานท่ีต ่าอตัราการขาดงานของพนกังานจะสูง 

3)  ความพอใจในงานและการเปล่ียนแปลงยา้ยงาน  (Satisfaction and Turnover) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความพอใจในงานและการเปล่ียนแปลงยา้ยงานจะเป็นความสัมพนัธ์ในเชิง
ลบเช่นกนั 
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นอกจากน้ีเม่ือพนักงานมองหาความพึงพอใจในชีวิตส่ิงหน่ึงท่ีต้องพิจารณาถึงคือ  
ความพึงพอใจในงานซ่ึงคนท่ีมีความพึงพอใจในชีวิตต่างก็มีความพึงพอใจในงานหรือคนท่ีมีความ
พึงพอใจในงานก็มีความพึงพอใจในชีวิตด้วยเช่นกนั (Ouedraogo & Leclerc, 2013) นอกจากน้ี
ความพึงพอใจในงานยงัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพชีวิตการท างานอีกดว้ย (Mirzaii et al., 
2014, Chinomona & Dhurup, 2014)  

 2.1.4  แนวทางในการปฏิบัติในการส่งเสริมความพงึพอใจในงาน 

 ความพึ งพ อใจใน งานห รือ ความไม่ พึ งพ อ ใจใน งาน  (Job Dissatisfaction) เป็ น 
การตอบสนองอารมณ์ท่ีมีต่องานท่ีท า ซ่ึงความไม่พึงพอใจในงาน (Job Dissatisfaction) จะส่งผล
ทางลบต่าง ๆ ต่อองคก์าร องคก์ารจึงควรทราบแนวทางในการปฏิบติัในการส่งเสริมความพึงพอใจ
ในงาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและป้องกันความไม่พึงพอใจในงานถือเป็นสร้างผลประโยชน์
ร่วมกนัระหวา่งพนกังานและองคก์าร (พิชิต พิทกัษ ์เทพสมบติั และคณะ, 2552) ส่วนกรีนเบิรกและ
บารอน (Greenberg & Baron, 2008) ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในงานเป็น 4 
ประเด็น ดงัน้ี 

ประเด็นแรก การจา้งค่าตอบแทนอยา่งยุติธรรม โดยทัว่ไปแลว้เม่ือพนกังานเห็นวา่องคก์าร
มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่ยุติธรรมพนกังานจะมีแนวโน้มไม่พึงพอใจในงาน โดยเฉพาะเพียงแค่
เงินเดือนหรือค่าจ้างรายชั่วโมงเท่านั้ นแต่ยงัรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีพนักงานควรได้รับ  
เม่ือพนกังานไดรั้บโอกาสในการเลือกสวสัดิการตามความตอ้งการจะท าให้ความพึงพอใจในงานก็มี
แนวโนม้ท่ีสูงข้ึน  

ประเด็นท่ีสอง การปรับปรุงคุณภาพของการควบคุมของผูบ้งัคบับญัชา พนกังานจะมีความ
พึงพอใจในการท างานถา้พนกังานเช่ือวา่ผูบ้งัคบับญัชามีความสามารถ มีการดูแลเอาใจใส่พนกังาน 
และมีความสนใจในความรู้สึกของพนกังาน ในขณะเดียวกนัส่ิงท่ีจะท าให้พนกังานมีความพึงพอใจ
ในงานเพิ่มข้ึนคือการมีช่องทางในการส่ือสารระหว่างผูบ้ ังคับบัญชากับผูใ้ต้บังคับบัญชาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

ประเด็น ท่ีสาม  การจับคู่ งานกับคนอย่างเหมาะสมตามความสนใจของพนักงาน  
ตามธรรมชาติมนุษย์มีความสนใจในหลายด้านและมีจ านวนไม่มากนักท่ีมีความสนใจในงาน 
แต่อย่างไรก็ตามคนส่วนมากพบว่าสามารถท าส่ิงท่ีสนใจให้ประสบความส าเร็จ ดังนั้ นการ
มอบหมายงานให้พนักงานตามความสนใจของพนักงานจะเป็นวิธีท่ีท าให้พนักงานเกิดความพึง
พอใจในงานมากข้ึน  
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ประเด็นสุดทา้ย การกระจายอ านาจภายในองค์การ หมายถึง ระดบัความสามารถในการ
ตดัสินใจท่ีมีอยูใ่นหลาย ๆ คน เม่ืออ านาจในองค์การมีการกระจายอ านาจจะส่งผลให้พนกังานจะ
ไดรั้บอนุญาตในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจขององค์การ ดงันั้นการกระจายอ านาจใน
การตัดสินใจท าให้พนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจในงาน  เพราะจะรับรู้ถึงความส าคัญและมี
ความหมายกบัผลลพัธ์ขององคก์ารท่ีจะเกิดข้ึน  

2.1.5  ประโยชน์ของการศึกษาความพงึพอใจในงาน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติและการแสดงออกของพฤติกรรมจะไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน
และทศันคติก็ไม่อาจใช้เป็นตวัท านายพฤติกรรมอย่างแม่นย  า ส าหรับการส ารวจทศันคติต่องาน
สามารถมีประโยชน์ในการสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์ก าร (มณีวรรณ  
ฉัตรอุทยั, 2553) ในขณะเดียวกนั พิชิต พิทกัษ์เทพสมบติั และคณะ (2552)ได้น าเสนอประโยชน์
ของการศึกษาความพึงพอใจในงานโดยไดน้ าเสนอประเด็นท่ีส าคญัออกเป็น 6 ประเด็นคือ 

1)  ทราบถึงความพึงพอใจในงานโดยทัว่ ๆ ไป ผลจากการศึกษาความพึงพอใจใน
งานของพนักงานในองค์การท าให้ทราบระดบัความพึงพอใจทัว่ไป ประเด็นใดท่ีพนักงานพอใจ
หรือไม่พอใจ พนกังานหรือลูกจา้งกลุ่มใดท่ีพอใจหรือไม่พอใจ นอกจากน้ีค าเสนอแนะเพิ่มเติมต่าง 
ๆ จะท าให้ผูบ้ริหารไดข้อ้คิดในการแกปั้ญหาท่ีก าลงัประสบอยู่พร้อมทั้งท าการปรับปรุงและให้ดี
ข้ึนต่อไป 

2)  ด้านการส่ือสารในองค์การ เม่ือมีการศึกษาถึงความพึงพอใจในงานข่าวสาร
ข้อมูลก็จะไหลเวียนไปทุกทาง โดยเฉพาะการส่ือสารในแนวตั้ งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้า
พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนใหส่ื้อสารอยา่งตรงไปตรงมา 

3)  ดา้นการปรับปรุงทศันคติ การศึกษาหรือการส ารวจความพึงพอใจในงานของ
พนักงาน ท าให้พนักงานได้ปลดปล่อยทัศนคติและได้ระบายความรู้สึกต่าง ๆ ต่องานท่ีท า  
การส ารวจความพึงพอใจในงานเป็นการแสดงท่ีเป็นรูปธรรมของฝ่ายบริหารต่อความสนใจใน
สวสัดิการของพนกังาน ซ่ึงส่งผลใหพ้นกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อฝ่ายบริหาร 

4)  ดา้นความตอ้งการในการฝึกอบรม การส ารวจความพึงพอใจในงานจะท าให้
ทราบวา่มีเร่ืองใดบา้งท่ีพนกังานมีความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

5)  ดา้นผลประโยชน์ต่อสหภาพแรงงาน ฝ่ายบริหารกบัฝ่ายสหภาพมกัจะมีความ
ขดัแยง้เร่ืองความตอ้งการของพนกังานโดยไม่ทราบถึงขอ้เท็จจริง การส ารวจความพึงพอใจในงาน
ท าเป็นเป็นหลกัฐานท่ีสหภาพแรงงานไม่คดัคา้นผลการส ารวจ 
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6)  การวางแผนและการเฝ้าการติดตามการเปล่ียนแปลง ฝ่ายบริหารต้องมีการ
ตระหนักถึงทัศนคติ ปฏิกิริยาของพนักงานต่อการเปล่ียนในนโยบายและโปรแกรมต่าง ๆ  
ขององคก์าร 

2.1.6  ความพงึพอใจต่อนโยบายองค์การ 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 ไดก้ าหนดความหมายของนโยบายไว้
วา่ นโยบาย หมายถึง หลกัการและวิธีปฏิบติัซ่ึงถือเป็นแนวด าเนินการ ซ่ึงนโยบายสามารถแบ่งเป็น
นโยบายสาธารณะ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากชุดการตดัสินใจของปัจเจกบุคคลและหน่วยงานจ านวน
มากในภาครัฐวา่จะกระท าหรือไม่กระท าอะไร ซ่ึงการตดัสินใจนั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งหวงัท่ี
ตอ้งการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดและมีแนวทางเพื่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั (ณัฐฐา วนิิจนยัภาค, 
2555) ส าหรับนโยบายองคก์าร สเต็คไลน์ (Stecklein, 1989) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่คือ ขอ้ความท่ีให้
แนวทาง (Guideline) หรือเป้าหมาย (Goal) ส าหรับการพฒันาและการด าเนินงานของหน่วยงาน
หรือแผนงาน (Program) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ถึงหลกัการพื้นฐานหรือความ
เช่ือถือของผูรั้บผดิชอบส าหรับหน่วยงานหรือแผนงานนั้น ๆ  

นโยบายองค์การเป็นส่ิงส าคญัต่อผูบ้ริหาร พนักงาน และผูมี้ส่วนได้เสียเพราะนโยบาย
องคก์ารจะท าให้ทราบวา่องคก์ารจะตอ้งท าอะไร ด าเนินงานไปทิศทางใด จะตดัสินอยา่งไรเพื่อให้
งานบรรลุผลส าเร็จ นโยบายในองคก์ารท าให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงภารกิจของตนเอง มีเป้าหมายใน 
การท างานในทิศทางเดียวกนัทั้งองค์การ การมีนโยบายองค์การท่ีดีช่วยให้องค์การประหยดัเวลา  
การตดัสินใจของผูบ้ริหารมีความถูกตอ้งแม่นย  า (ประชุม รอดประเสริฐ, 2547) ซ่ึงพนักงานรับรู้
เร่ืองนโยบายขององค์การจะส่งผลให้พนักงานได้รับรู้ถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรมต่อ
พนักงาน  และนโยบาย เก่ี ยวกับองค์การท าให้ เพิ่ มความผูกพัน ต่อองค์การ ท่ี จะน าไป 
สู่ ความ มุ่ งมั่นและความพึ งพอใจของพนักงาน  (Morris and Sherman, 1981) ดังนั้ นความ 
พึงพอใจต่อนโยบายขององคก์าร หมายถึง ทศันคติของพนกังานโดยทัว่ไปท่ีมีต่อนโยบายองคก์ารท่ี
การก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม สามารถน าสู่การปฏิบติัไดจ้ริง เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกนัในองคก์าร 

จากการศึกษาของซงและคณะ (Chung et al., 2012) ศึกษาเร่ืองความเขา้ใจองค์ประกอบ
ของงานต่อความพึงพอใจองคก์ารของพนกังานธุรกิจขายปลีกพบวา่ ความขดัแยง้ระหวา่งครอบครัว
และการท างาน  (Work – Family Conflict) และรับ รู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived 
Organizational Support) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจของนโยบายขององค์การ  
แต่ความคลุมเครือของบทบาท (Role Ambiguity) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจต่อ
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นโยบายองค์การ ส่วนการศึกษาของโบเล่และคณะ (Boles et al, 2007) เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ 
ความพึงพอใจในขององค์การของพนักงานกับความผูกพันต่อองค์การ พบว่าความผูกพันต่อ
องคก์ารมีความสัมพนัธ์ความพึงพอใจต่อนโยบายขององคก์าร 

2.1.7  ความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการขององค์การ 

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดความหมายของค าว่า  
บริหาร หมายถึง การด าเนินการ จัดการ ส่วนค าว่า การจัดการ หมายถึง สั่งการ ควบคุมงาน  
ส าหรับการจดัการ (Management) และการบริหาร (Administration) เป็นค าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึง
กันและใช้ทดแทนกันเสมอ ซ่ึงเทอร์ร่ีและแฟรงคลิน (Terry & Franklin, 1994) ให้ความหมาย  
การบริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการของการวางแผนจดัองคก์าร การกระตุน้หรือจูงใจ ควบคุม
ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันในหน่วยงานหรือองค์การ สอดคล้องกับความหมายของ ดรักเกอร์ 
(Drucker, 2008) ให้ความหมายการบริหารจดัการ หมายถึง การจดัองคก์ารและการประสานงานของ
กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ การจดัการมกัประกอบดว้ย คน เงิน ปัจจยั
การผลิต เคร่ืองจกัร  

การบริหารจดัการประกอบดว้ยองค์ประกอบของการบริหารจดัการ ท่ีส าคญัแบ่งออกเป็น  
5 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผน (Planning) การวางแผนถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและยากท่ีสุดของ
องค์ประกอบของการบริหารจดัการ การวางแผนตอ้งมีส่วนร่วมของทุกส่วนเพื่อเช่ือมโยงและ
ประสานงานในระดับต่าง ๆ เพื่ อสามารถมององค์การไปข้างหน้าได้ 2) การจัดองค์การ 
(Organizing) องค์การสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหากมีการจดัระเบียบหรือจดัองคก์าร
ไวอ้ย่างดี มีก าลงัคน วตัถุดิบ ท่ีเพียงพอต่อการท างาน มีการวางโครงสร้างองค์การท่ีตอบสนอง 
การท างานและมีฟังก์ชนัการท างานท่ีชดัเจน 3) การบงัคบับญัชา (Commanding) เม่ือพนกังานไดรั้บ
ค าสั่งหรือค าแนะน าในการท างานท่ีชัดเจน พนักงานจะทราบถึงหน้าท่ีบทบาทท่ีจะต้องท า  
ซ่ึงพนักงานจะตอบสนองการสั่งการต่อเม่ือพนักงานได้รับค าสั่งหรือค าแนะน าท่ีเป็นรูปธรรม  
การบังคบับัญชาของผูบ้ริหารจะส าเร็จได้ถ้ามีการส่ือสารท่ีชัดเจนและมีการตดัสินใจท่ีถูกต้อง  
โดยผูบ้ริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานและการคิดเชิงสร้างสรรคก์บัพนกังาน ไดห้ากมี
การใช้บงัคบับญัชาท่ีถูกตอ้ง 4) การประสานงาน (Coordinating) เม่ือกิจกรรมทั้งหมดในองค์การ
สอดคลอ้งกนั องคก์ารจะท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของพนกังานจะ
เป็นส่ิงส าคญั การประสานงานจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้แรงจูงใจและความระเบียบภายในกลุ่ม 
โดยผา่นการส่ือสารท่ีชดัเจนและมีผูน้ าท่ีดี และ 5) การควบคุม (Controlling)  เป็นการตรวจสอบวา่ 
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ทุกส่ิงทุกอยา่งภายในองค์การเป็นไปตามแผนองค์การ (Schraeder et al., 2014) ทั้ง 5 องคป์ระกอบ
ของการบริหารจดัการ ผูบ้ริหารคือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ  
ขององคก์ารเพื่อน าไปสู่วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงสามารถสรุปความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ
ขององค์การ หมายถึง ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการสั่งการ ควบคุมงาน และการบริหารจดัการ
องคก์ารอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 

การศึกษาถึงความพึงพอใจของพนกังานต่อการบริหารจดัการองคก์าร จากการศึกษาของ
บาร์เน  (Barnes, 2015) พบว่า  ความพึ งพอใจการบ ริหารจัดการในองค์การมี อิท ธิพลต่อ 
ความพึงพอใจในงานโดยรวม และความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการขององคก์ารมีความสัมพนัธ์
อย่างนยัส าคญัต่อการอยากออกจากงาน สอดคลอ้งกนัแนวคิดของคิตานา (Kitana, 2016) กล่าวว่า
การบริหารจดัการมีความกา้วหนา้เป็นอยา่งมากเน่ืองจากประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูงข้ึน คุณภาพการ
ผลิตท่ีดีข้ึน ผูบ้ริหารในปัจจุบนัขององค์การทั้งในระดบัท้องถ่ินหรือระดบัโลกสามารถประสบ
ความส าเร็จหากมีความเขา้ใจถึงแนวคิดทฤษฎีของการจดัการ การบริหารจดัการถือเป็นศิลปะและ
วิทยาศาสตร์ท่ีผสมผสานเขา้ดว้ยกนั การบริหารองคก์ารท่ีดียงัคงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององคก์าร การบริหารจดัการผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจถึงทฤษฎีการจดัการ ซ่ึงการจดัการ
ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีตายตวัหรือมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แต่การมีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจดัการ
องคก์ารนั้นสามารถน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จได ้ 

2.2  นโยบายและการจัดการเอดส์ในทีท่ างาน 

 งานเขียนในส่วนน้ีจะเก่ียวข้องกับสถานการณ์ เอชไอวีและเอดส์ เอดส์ในท่ีท างาน  
แนวปฏิบติัว่าด้ายการป้องกนัและบริหารจดัการเอดส์ในสถานท่ีท างาน และโครงการส่งเสริม 
การด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติว่าดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ี
ท างาน 

 2.2.1  สถานการณ์เอชไอวแีละเอดส์ 

เอชไอวี (HIV) หรือ (The Human Immunodeficiency Virus) เป็นไวรัสท่ีติดเช้ือแล้วจะ
ท าลายภูมิคุม้กนับกพร่องของมนุษยแ์ละเสียสมรรถนะ การติดเช้ือไวรัสเอชไอวีจะส่งผลให้ระบบ
คุม้กนัเส่ือมลงท าให้เกิด “ภูมิคุม้กนับกพร่อง” เม่ือระบบภูมิคุม้บกพร่องไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ตามบทบาทท าให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ไวรัสจะท าลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจึงท าให้
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ภูมิคุม้กนัของร่างกายลดลง ส่งผลท าใหเ้กิดการติดเช้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิคุม้กนับกพร่องอยา่งรุนแรง
เรียกวา่ “การติดเช้ือฉวยโอกาส” หรือโรคแทรกซอ้น  

โรคเอดส์ (AIDS) หรือ Acquired Immunodeficiency Syndrome เป็นอาการท่ีแสดงอาการ
ป่วยหลงัจากเกิดของโรคติดเช้ือฉวยโอกาสหรือโรคแทรกซ้อนท่ีมากกวา่ 20 ชนิดหรือโรคมะเร็งท่ี
เก่ียวกบัเอชไอวี เอชไอวีและเอดส์สามารถแพร่กระจายไดจ้ากการมีเพศสัมพนัธ์กบัผูติ้ดเช้ือท่ีไม่มี
การป้องกนั การถ่ายเลือดท่ีปนเป้ือน การใช้เข็มฉีดยา อุปกรณ์ผ่าตดัหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีมีการ
ปนเป้ือนเช้ือไวรัสเอชไอวี นอกจากน้ียงัสามารถแพร่เช้ือได้ระหว่างมารดากบัทารกในระหว่าง
ตั้งครรภ ์การคลอดและการใหน้มบุตร (WHO, 2016C)  

ส าหรับไวรัสเอชไอวีพบคร้ังแรกในโลกปี พ.ศ. 2524 จากอาการป่วยท่ีผิดปกติของอาการ
ภูมิคุม้กนับกพร่องของกลุ่มรักร่วมเพศในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2526 สามารถระบุไดว้่าสาเหตุ
ของโรคผิดปกติท่ีพบเกิดจากไวรัสเอชไอวี โดยในช่วงกลางปี พ.ศ. 2523 เป็นท่ีชัดเจนว่าไวรัส 
เอชไอวีได้แพร่กระจายไปทั่วโลกโดยไม่มีใครสังเกตเห็น (UNAIDS & WHO, 2003) ส าหรับ
ประเทศไทยคน้พบผูติ้ดเช้ือรายแรกของประเทศไทยท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 
2528 โดย 3 ปีแรก เอชไอวีระบาดส่วนใหญ่ในกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายรักชายท่ีมี
เพศสัมพนัธ์กบัชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2531 มีการระบาดหนักในกลุ่มผูใ้ช้ยาเสพติดโดยการฉีด  
และต่อมาเร่ิมระบาดในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ ปี พ.ศ. 2533 พบมากในเพศชายเท่ียวกลางคืน
ท่ีติดกามโรคจากหญิงขายบริการ และปี พ.ศ. 2534 พบการระบาดในหญิงตั้งครรภ์ซ่ึงเป็นภรรยา
ของกลุ่มเพศชายท่ีเท่ียวกลางคืนและการระบาดในทารกแรกคลอด โดยสรุปภายใน 6 ปีท่ีเอชไอวี
และเอดส์ระบาดในประเทศไทยและระบาดเขา้ไปถึงสถาบนัครอบครัวของคนไทย (สภากาชาด
ไทย ศูนยว์จิยัโรคเอดส์, 2557) 

จากการคน้พบเอชไอวแีละเอดส์คร้ังแรกในโลกระยะเวลาผา่นไปกวา่ 35 ปี แต่เอชไอวแีละ
เอดส์ยงัคงเป็นภยัคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพทัว่โลก (Department of Health and Human Services, 
U.S., 2016) สอดคล้องกับรายงานของ UNAIDS (2017) พบว่าในปี ค.ศ. 2016 จ านวนผูติ้ดเช้ือ 
เอชไอวีและเอดส์และขณะน้ีมีชีวิตอยู่ จ  านวน 36.7 ล้านคนทั่วโลก  จากรายงานระหว่างปี 
 ค.ศ. 2012-2016 จ านวนผูติ้ดเช้ือมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนมาตลอด ขณะเดียวกนัพบผูป่้วยติดเช้ือเอชไอวี
และเอดส์อยูใ่นการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสทัว่โลกในปี ค.ศ. 2016 มีจ านวน 19.5 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจาก
ปี ค.ศ. 2015 จ านวน 2.4 ลา้นคน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2.1 

 



23 

ตารางที ่2.1  สรุปสถานการณ์เอชไอวแีละเอดส์ทัว่โลก ปี ค.ศ. 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี 34.3 ลา้น 
(28.5-40.3 ลา้น) 

34.9 ลา้น 
(29.0-40.9 ลา้น) 

35.5 ลา้น 
(29.5-41.6 ลา้น) 

36.1 ลา้น 
(30.2-42.2 ลา้น) 

36.7 ลา้น 
(30.8-42.9 ลา้น) 

ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
รายใหม่  

2.1 ลา้น 
(1.8-2.3 ลา้น) 

2.0 ลา้น 
(1.7-2.3 ลา้น) 

2.1 ลา้น 
(1.9-2.4 ลา้น) 

1.9 ลา้น 
(1.6-2.2 ลา้น) 

1.8 ลา้น 
(1.6-2.1 ลา้น) 

ผูเ้สียชีวติจาก
เอดส์ 

1.3 ลา้น 
(1.1-1.5 ลา้น) 

1.2 ลา้น 
(1.0-1.4 ลา้น) 

1.1 ลา้น 
(940,000-1.3 ลา้น) 

1.1 ลา้น 
(880,000-1.3 ลา้น) 

1.0 ลา้น 
(830,000-1.2 ลา้น) 

ผูรั้กษาดว้ยยา 
ตา้นไวรัส  

11.2 ลา้น 
(9.8-11.6 ลา้น) 

13.1 ลา้น 
(11.6-13.7 ลา้น) 

15.1 ลา้น 
(13.3-15.7 ลา้น) 

17.1 ลา้น 
(15.1-17.8 ลา้น) 

19.5 ลา้น 
(17.2-20.3 ลา้น) 

แหล่งทีม่า: UNAIDS. (2017). Fact sheet: Latest global and regional statistics on the status of the 
AIDS epidemic. Retrieved September 21, 2017, from 
http://www.unaids.org/en/resources/ documents/2017/UNAIDS_FactSheet 

ส าหรับประเทศไทยรายงานสรุปสถานการณ์การติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ในปี พ.ศ. 2558  
โดยส านักโรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (2558ก) พบว่า การแพร่ระบาดของ 
เอชไอวีและเอดส์ในประเทศไทยเกิดข้ึนกบัประชาชนวยัท างานมีอายุระหว่าง 15-45 ปี ประมาณ
ร้อยละ 85 ของผูติ้ดเช้ือ และจากการคาดการณ์จ านวนสะสมของประเทศไทยในปี 2558 มีผูติ้ดเช้ือ
สะสม จ านวน 1,526,028 ราย มีผู ้ติดเช้ือรายใหม่จ  านวน 6,759 คน และส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (2558) รายงานผลการด าเนินการด้านการดูแลรักษาผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ 
พบวา่จ านวนผูป่้วยติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ท่ีลงทะเบียนในระบบจ านวน 322,996 คน และเป็นผูท่ี้
รับยาตา้นไวรัสและยงัคงอยูใ่นระบบการดูแลรักษามีจ านวน 258,039 คน และอยูใ่นระบบการดูแล
รักษาจ านวน 204,363 คน และในปี พ.ศ. 2559 ส่วนกรมควบคุมโรค (2560) ไดร้ายงานจ านวนผูติ้ด
เช้ือเอชไอวแีละเอดส์ พบวา่ปี พ.ศ. 2559 มีผูติ้ดเช้ือ จ านวน 426,999 คน เสียชีวติจ านวน 16,122 คน 
และมีผูติ้ดเช้ือรายใหม่จ  านวน 6,304 คน และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2560) 
รายงานผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ท่ีทราบสถานะจ านวน 270,993 คน รักษาดว้ยยาตา้นไวรัสจ านวน 
234,834 คน และอยูใ่นระบบการดูแลรักษาจ านวน 260,631 คน    
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 ส าหรับประเทศไทยไดมี้การการคาดประมาณจ านวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์รายใหม่  
ผูติ้ดเช้ือส้ินปี และจ านวนผูเ้สียชีวิตของประเทศไทย ด้วยแบบจ านวนทางคณิตศาสตร์ (AIDS 
Epidemic Model) พบวา่จ านวนประชาชนท่ีติดเช้ือจ านวนผูเ้สียชีวิตมีแนวโนม้ท่ีลดลง รายละเอียด
แสดงในตาราง 2.2 

ตารางที ่2.2  สรุปการคาดการณ์ผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ของประเทศไทย 

ปี ผู้ติดเช้ือรายใหม่  ผู้ติดเช้ือส้ินปี จ านวนผู้เสียชีวติ  

1985 41 41 0 
1990 150,015 315,391 1,183 
1995 55,452 719,772 34,787 
2000 26,158 642,121 54,414 
2005 16,513 562,243 18,843 
2010 10,853 499,324 28,123 
2015 8,184 416,099 23,432 
2020 7,082 351,132 18,594 
2025 6,529 302,462 15,231 

แหล่งทีม่า: United States Agency for International Development, Analysis and Advocacy Project, 
Policy Research and Development Institute Foundation, & Family Health 
International. (2005). The Asia epidemic model (AEM) projections for HIV/AIDS in 
Thailand: 2005-2025. Bangkok, Thailand: Author. 

จากตารางท่ี  2.2 สามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยมีแนวโน้มประสบความส าเร็จทั้ ง 
การป้องกนัท่ีสามารถลดจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ และลดการเจบ็ป่วยเสียชีวิตจากเอชไอวแีละเอดส์ 
ทั้งน้ีประเทศไทยยงัมีความทา้ทายส าคญัในการด าเนินงานส าหรับประชากรบางกลุ่มท่ีพบว่ายงัมี
การติดเช้ือสูง และเผชิญปัญหาการรังเกียจและการเลือกปฏิบติัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวี
และเอดส์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและพฒันาสังคมโดยรวม (คณะกรรมการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ, 2560) เพื่อเป็นการยุติปัญหาเอชไอวีและเอดส์ในประเทศไทยให้
ประสบผลส าเร็จได้มีการนโยบายในยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี และพนัธสัญญานานาชาติท่ี
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ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบ ทั้งเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals, SDG) และปฏิญญาการเมืองด้านเอชไอวีในการประชุมระดบัสูงสหประชาชาติ (Political 
Declaration on HIV 2016) ท่ีมีเป้าหมายเดียวกันในการหยุดย ั้งการระบาดของเอชไอวีและเอดส์
ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยผา่นยทุธศาสตร์แห่งชาติวา่ดว้ยการยติุปัญหาเอดส์ 

ในการขับเคล่ือนนโยบายด้านเอชไอวีและเอดส์ในประเทศไทยมีหน่วยงานหลักคือ
คณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์แห่งชาติ (2560) โดยไดน้ าเสนอยทุธศาสตร์แห่งชาติวา่
ดว้ยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 มีวิสัยทศัน์ คือ “การร่วมยุติปัญหาเอดส์ภายปี พ.ศ. 2573  
ท่ีค  านึงถึงหลกัการสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหวา่งเพศ” โดยมีเป้าหมายหลกัคือ ลดการ
ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์
เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และลดการเลือกปฏิบติัอนัเก่ียวเน่ืองจากเอชไอวีและเอดส์ และเพศ
ภาวะลงร้อยละ 80 ทั้งน้ีมีหลกัการพื้นฐานคือ 1) การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล ้ า และ
ไม่มีประชากรถูกละเลย 2) การเคารพ ปกป้อง คุม้ครอง สิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคทางเพศ  
3) การเป็นเจา้ของและร่วมรับผดิชอบของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
การจะบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ประการ ภายในปี พ.ศ. 2573  

ทั้งน้ีการบรรลุยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าดว้ยการยุติปัญหาเอดส์น้ีตอ้งผ่านการท างานบูรณา
การร่วมกนัระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจในการ
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายระดบัพื้นท่ี สนบัสนุนการด าเนินงานติดตามความกา้วหนา้ และแกไ้ข
ปัญหาขอ้จ ากดัต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและยทุธศาสตร์ไดส้ าเร็จ 

2.2.2  เอดส์ในที่ท างาน (AIDS in the Workplace) 

เอชไอวีและเอดส์ได้แพร่กระจายไปทัว่โลกและแสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
สถานท่ีท างานดว้ย จากการส ารวจเอชไอวีและเอดส์โดย National Leadership Coalition on AIDS 
(1995) พบวา่เอชไอวีและเอดส์เป็นปัญหาดา้นสุขภาพท่ีส าคญัของแรงงานอเมริกาซ่ึงมีการรายงาน
คร้ังแรกใน ค.ศ. 1984 พบแรงงานชาวอเมริกามีเช้ือเอชไอวีจ  านวน 64,896 คน และต่อมาไดมี้การ
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัโรคเอดส์โดยในขณะนั้นเอดส์อยูใ่นช่วงเร่ิมตน้และไดรั้บความสนใจอย่างมาก 
ต่างเช่ือว่าเป็นโรคท่ียากในการควบคุม (Kohl & Miller, 1994) จากปัญหาแรงงานเป็นผูติ้ดเช้ือเอช
ไอวีและเอดส์ท าให้เกิดความทา้ทายในการจดัการกบัพนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบจากเอชไอวีและ
เอดส์ ซ่ึงถือเป็นความท้าทายของผูบ้ริหารในองค์การ ในการให้ค  าแนะน า การให้ความรู้กับ
พนกังานทัว่ไปและพนกังานท่ีติดเช้ือ และการจดัความอ านวยความสะดวกให้กบัผูป่้วย (Dilauro, 
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1989) หลงัจากนั้นไดมี้องคก์ารกลุ่มหน่ึงน านโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างานข้ึนมาเป็น
นโยบายในการจดัการกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เพราะเอชไอวีและเอดส์ไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงผูท่ี้
ไดรั้บเช้ือเอชไอวีเท่านั้น แต่ยงัส่งกระทบต่อเพื่อนร่วมงาน พนกังาน อีกดว้ย ถึงแมว้า่การมีนโยบาย
เอดส์ในองคก์ารแต่ยงัมีผูท่ี้ติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเลิกจา้งงาน การเลือก
ปฏิบัติ การกีดกันการแบ่งแยกในการจ้างงาน การเล่ือนขั้น และการตดัสินใจเลิกจ้างตลอดมา 
(Annan, 2002)  

นอกจากน้ีเอชไอวแีละเอดส์ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพราะส่งผลกระทบต่อแรงงานและผลประกอบการขององคก์าร เช่น การเสียโอกาสจา้งแรงงานท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ มีทกัษะฝีมือและความช านาญ เน่ืองจากนายจา้งและลูกจา้งขาดความ
เขา้ใจเร่ืองเอชไอวีและเอดส์ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดทศันคติท่ีไม่ยอมรับการท างานร่วมกันกับ
ลูกจ้างท่ีติดเช้ือ ประเด็นเร่ืองเอชไอวีและเอดส์จึงจ าเป็นต้องได้รับบริหารจดัการเช่นเดียวกับ
ประเด็นอ่ืน ๆในองคก์าร (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน , 2548) และปัญหาเอดส์ในองคก์าร
ถือเป็นประเด็นท่ีส าคญัของงานทรัพยากรมนุษย์ในองคก์ารอีกดว้ย เอชไอวีและเอดส์เป็นปัจจยัท่ี
คาดการณ์ไม่ได้เน่ืองจากการป่วยติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์เก่ียวขอ้งกบัพนักงานแต่ละคนท่ีเป็น
ความลบั แต่มีผลกระทบต่อองคก์ารและพนกังานหลายดา้น เช่น ผลผลิต แรงงานสัมพนัธ์ แรงจูงใจ
ในการท างาน ความผูกพนัธ์กบัองคก์าร การจา้งงาน ตน้ทุนการผลิต คุณภาพชีวิตการท างาน ความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์าร และจริยธรรมในองคก์าร (Virakul & McLean, 2010)  

ในการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน องคก์ารถือเป็นสถานท่ีมีประสิทธิภาพในการน าเสนอ
เร่ืองเอชไอวีและเอดส์ให้กบัพนกังานทราบและเขา้ใจ โดยองคก์ารควรมีบทบาทในการป้องกนัการ
ติดเช้ือ มีการปรับทศันคติพนกังานเร่ืองเอชไอวีและเอดส์ท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ีการใชส้ถานท่ีท างาน
ในการให้ความรู้ การดูแล การให้ค  าปรึกษา และการดูแลด้านการรักษา เพื่อป้องกนัการสูญเสีย
พนกังานท่ีมีทกัษะและประสบการณ์อนัจากการเจ็บป่วยจากการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ และยงั
เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการประกนัสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กบัองค์การอีกด้วย 
(Baker et al., 2004) สามารถสรุปผลกระทบเอชไอวีและเอดส์ท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์ารไดด้งัภาพ
ท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  กรอบแนวคิดของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการแพร่ระบาดของเอชไอวี
และเอดส์ต่อท่ีท างาน 

 

 

แหล่งทีม่า: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, The Prince of Wales Business 
Leaders Forum, & Global Business Council on HIV/AIDS. (2000). The buiness 
response to AIDS: Impact and lessons learned. Switzerland, Geneva: Author. 

เอชไอวีและเอดส์ถือเป็นประเด็นปัญหาในสถานท่ีท างานและควรได้รับการปฏิบัติ
เช่นเดียวกบัความเจ็บป่วยประเภทอ่ืน ๆ เพราะเอชไอวีและเอดส์ไม่ไดส่้งผลกระทบกบัพนักงาน
เพียงอยา่งเดียว แต่เน่ืองจากสถานท่ีท างานเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน สังคม องคก์ารจึงมีบทบาทใน 
การต่อ สู้กับ เอชไอวีและ เอดส์ เพื่ อยุ ติการแพ ร่ระบาด (International Labour Office, 2001)  
จากปัญหาเอชไอวีและเอดส์ท่ีกระทบต่อองคก์ารเพื่อเป็นเป็นแกปั้ญหาเอชไอวีและเอดส์ในสถานท่ี
ท างาน Citizens Commission on AIDS for New York City and Northern New Jersey (1988) ได้
ก าหนดแนวทางในการจดัการเอดส์ในท่ีท างานข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อเป็นแบบอยา่งใน
การก าหนดนโยบายและขั้นตอนในการจดัการกบัโรคเอดส์ในท่ีท างานมีสาระส าคญัดงัน้ี  
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1) ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์มีสิทธิประโยชน์และโอกาสในการรักษาเช่นเดียวกบัคนท่ีเป็น
โรคเจ็บป่วยอ่ืน ๆ 2) การปฏิบติัในการจา้งงานตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรัฐบาล
อยา่งเคร่งครัด 3) การปฏิบติังานการจา้งงานควรเป็นไปตามหลกัวิทยาศาสตร์และทางระบาดวิทยา
ท่ีว่าผูติ้ดเช้ือไม่เส่ียงต่อการแพร่เช้ือไวรัสไปยงัเพื่อนร่วมงานผ่านการปฏิสัมพนัธ์ในท่ีการท างาน  
4) ควรให้การรับรองแนวทางการจา้งงานท่ีไม่เลือกปฏิบติัและมีโปรแกรมการศึกษาหรือขอ้มูล
เก่ียวกบัเอชไอวีและเอดส์ไวอ้ยา่งชดัเจน 5) ผูบ้ริหารควรส่ือสารนโยบายและการปฏิบติักบัคนงาน
อยา่งเรียบง่ายและโปร่งใส 6) ผูบ้ริหารควรใหข้อ้มูลกบัพนกังานอยา่งละเอียดอ่อน ถูกตอ้ง และเป็น
ปัจจุบนัเก่ียวกบัการลดความเส่ียงในการใช้ชีวิตส่วนตวั 7) ผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน จะตอ้งปกปิด
ความลับของขอ้มูลทางการแพทย ์การประกันชีวิตของพนักงาน 8) ผูบ้ริหารควรด าเนินการให้
ความรู้กบัพนกังานทุกคนเขา้ใจก่อนท่ีปัญหาจะเกิดข้ึน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการหยุดงานท างาน
หรือถูกปฏิเสธการท างานจากเพื่อนร่วมงานของพนักงานท่ีเป็นผู ้ติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์  
9) ผูบ้ริหารไม่ควรตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวีและเอดส์เพื่อคดักรองก่อนการจา้งงานหรือการตรวจ
ร่างกายทัว่ไประหว่างปี 10) ในกรณีอาชีพท่ีมีความเส่ียงในการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์จากการ
ท างาน เช่น เก่ียวกับธุรกิจรักษาสุขภาพ ผูบ้ริหารควรให้การศึกษาและฝึกอบรมท่ีเฉพาะทาง  
การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งและตรวจสอบใหแ้น่วา่สามารถใชง้านไดจ้ริง เพื่อป้องกนั
ติดเช้ือจากการท างาน  

ในปัจจุบนัเอชไอวแีละเอดส์ยงัคงเป็นภยัคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพทัว่โลก จากการรายงาน
ของ UNAIDS (2017) พบวา่ในปี พ.ศ. 2559 จ านวนผูติ้ดเช้ือและขณะน้ีมีชีวิตอยูป่ระมาณ 36.7 ลา้น
คนทัว่โลก เป็นผูใ้หญ่ประมาณ 34.5 ลา้นคน เด็กอายุต  ่ากวา่ 15 ปี ประมาณ 2.1 ลา้น และเป็นผูป่้วย
ท่ีอยู่ในการรักษาด้วยยาตา้นไวรัสทัว่โลกมีจ านวน 19.5 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2558 จ านวน 
2.4 ล้านคน ส่วนประเทศไทยส านักโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (2560) 
รายงานวา่ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนผูติ้ดเช้ือท่ีก าลงักินยาตา้นไอชเอวีทั้งหมด 284,434 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65 ของผูติ้ดเช้ือทั้งหมด ขณะเดียวกนักรมควบคุมโรค (2558) เปิดผลการส ารวจการตีตราผูติ้ด
เช้ือเอชไอวีและเอดส์ในสังคมไทยพบวา่คนไทยยงัมีความกลวั รังเกียจ และกีดกนัผูติ้ดเช้ือ ร้อยละ 
43.3 ซ่ึงมีอตัราสูงกวา่ปี พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 14.2 ซ่ึงสะทอ้นถึงความไม่รู้และไม่เขา้ใจเร่ืองเอชไอ
วแีละเอดส์ยงัคงมีอยู ่อาจเกิดจากความไม่รู้หรือไม่มีขอ้มูลหรือบางคนอาจจะบอกวา่รู้แต่ส่ิงท่ีรู้กลบั
ไม่ใช่ขอ้เท็จจริง ซ่ึงการตีตราและเลือกปฏิบติักบัผูติ้ดเช้ือเป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้ผูติ้ดเช้ือไม่เขา้สู่
ระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเน่ืองและผูมี้ความเส่ียงในการรับเช้ือไม่กล้าท่ีจะเขา้รับปรึกษาและ
ตรวจหาเช้ือ (ส านกัระบาดวทิยา, 2558)   
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ถึงแมว้า่โรคเอดส์ยงัไม่ส้ินสุดแต่ดว้ยการลงทุนดา้นการรักษาท าใหก้ารเขา้ถึงการรักษาของ
ผูติ้ดเช้ือง่ายข้ึนและสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกยาวนานอย่างคนทัว่ไปอย่างปกติ และสามารถท างาน
เล้ียงตนเองได้ จากการรายงานการศึกษาท่ีผ่านสามารถสรุปได้ว่าเอชไอวีและเอดส์ ยงัคงส่งผล
กระทบต่อสังคมทั้งในระดบัโลก ระดบัประเทศ ระดบัครอบครัว รวมทั้งสถานท่ีท างานท่ียงัพบ
ปัญหาเอชไอวีและเอดส์ในองค์การพบว่ายงัคงปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการเอชไอวีและเอดส์ใน
องคก์าร ทศันคติต่อผูติ้ดเช้ือ การตีตรา การเลือกปฏิบติั เป็นตน้ 

2.2.3  แนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกนัและบริหารจัดการเอดส์ในสถานทีท่ างาน 

จากปรากฏการณ์ทางสังคมของโลกและประเทศไทยยงัคงพบว่า ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและ
ผู ้ป่วยเอดส์มักไม่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง 
ผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม 
ในเร่ืองโอกาสของผูติ้ดเช้ือ รัฐบาลไดม้อบหมายให้คณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาเอดส์ (2555) โดยความร่วมมือขององค์กร นายจา้ง ลูกจา้ง องค์กรพฒันาเอกชนด้าน
เอดส์ เครือข่ายผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ หน่วยงานรัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ได้เสนอ 
“แนวทางปฏิบติัแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างาน” เพื่อลด
การติดเช้ือ ลดการรังเกียจ ส่งเสริมการอยู่รวมกนัในสถานท่ีท างาน และให้ความคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนโดยได้ก าหนดนโยบายดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างานเป็นกรอบแนวทางการป้องกนัและ
บริหารจดัการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน ซ่ึงค านึงถึงความเสมอภาคของหญิงชายและความ
หลากหลายทางเพศเป็นสาระส าคญั โดยอยู่บนพื้นฐานของการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
การส่งเสริมการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ การช่วยเหลือดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ 
และผูไ้ด้รับผลกระทบโดยการส่งเสริมให้ผูติ้ดเช้ือได้รับการรักษาตามสิทธิและส่งเสริมการอยู่
รวมกนัในสถานท่ีท างาน ซ่ึงไดก้ าหนดสาระส าคญัของนโยบายเอดส์ในสถานท่ีท างานดงัน้ี 

1)  การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท างาน ซ่ึงนโยบายดา้นเอดส์ตอ้ง
ปกป้องคุม้ครองและมีการส่งเสริมการปฏิบติัต่อคนท างานและคนสมคัรงานอยา่งเท่าเทียมกนั และ
ขจดัการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อผูติ้ดและผูไ้ดรั้บผลกระทบ โดยกระบวนการจา้งงานและ
สมคัรงานตอ้งไม่มีการตรวจหาการติดเช้ือ หรือการแสดงหลกัฐานว่าไม่ติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ 
และตอ้งไม่อา้งการติดเช้ือเพื่อคดักรองคนท างานและคนสมคัรงานหรือเพื่อเป็นเง่ือนไขในการจา้ง
งานหรือเป็นหลกัเกณฑ์ตดัสินวา่คนท างานและคนสมคัรงานขาดคุณสมบติัในการจา้งงาน องคก์าร
ตอ้งมีการสนบัสนุนผูติ้ดเช้ือให้ท างานและมีความกา้วหน้าในการท างานตามปกติ รวมทั้งส่งเสริม
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สิทธิในการรักษาความลบัส่วนบุคคลและจดัให้มีการพฒันาระบบเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของ
คนท างาน 

2)  การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ ก าหนดให้องค์การตอ้งสนบัสนุนให้
คนท างาน ผูติ้ดเช้ือและผูไ้ดรั้บผลกระทบ มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเอชไอวีและเอดส์ ไดรั้บ
การศึกษาอบรม การปรึกษาหารือ และขอ้มูลข่าวสารเร่ืองเอชไอวีและเอดส์ท่ีถูกตอ้ง องคก์ารควร
ท าการส่งเสริมการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเช้ือโดยสมคัรใจและเป็นความลบัและมีการให้ขอ้มูล
และค าปรึกษาทั้งก่อนและหลงัการตรวจเลือด และมีส่งเสริมการจดับริการป้องกนัการติดเช้ือท่ี
จ  าเป็นส าหรับสถานท่ีท างานแต่ละแห่ง โดยด าเนินการจดัหาถุงยางอนามยัหรืออุปกรณ์ป้องกนัเช้ือ
เอชไอวีและเอดส์ท่ีสะอาดและไดม้าตรฐานให้คนท างานมีโอกาสเขา้ถึงไดง่้าย สะดวกและเพียงพอ  
เพื่อป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ 

3)  การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เขา้ถึงสิทธิประโยชน์ การช่วยเหลือดูแลผูติ้ดเช้ือ
และผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ องคก์ารตอ้งให้ความคุม้ครองผูติ้ดเช้ือให้สามารถท างานต่อไปไดห้รือให้
อยู่ในสถานภาพคนท างานต่อไป โดยได้รับการคุม้ครองตามกฎหมาย ให้ความเสมอภาคในการ
พิจารณาสิทธิประโยชน์และสวสัดิการโดยไม่เลือกปฏิบติัเพราะเหตุแห่งความบกพร่องทางด้าน
ร่างกายหรือทางด้านสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผูติ้ดเช้ือได้รับสิทธิการ
รักษาพยาบาลตามมาตรฐานท่ีเป็นปัจจุบนั และใหค้วามช่วยเหลือผูติ้ดเช้ือท่ีไม่สามารถท างานต่อไป
ได ้รวมถึงผูไ้ดรั้บผลกระทบใหด้ าเนินชิวิตต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผูติ้ดเช้ือและผูไ้ดรั้บผลกระทบนั้น  

4)  การส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในท่ีท างาน องค์การตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบหรือ
ผูป้ฏิบติังานดา้นเอชไอวีและเอดส์ในสถานท่ีท างานอยา่งเป็นรูปธรรม การส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้คนท างานมีความเขา้ใจเร่ืองเอชไอวีและเอดส์อย่างถูกตอ้ง และมีทศันคติท่ีดีต่อผูติ้ดเช้ือและผู ้
ไดรั้บผลกระทบ 

 ทั้งน้ีแนวปฏิบติัว่าด้ายการป้องกนัและบริหารจดัการเอดส์ในสถานท่ีท างานได้สอดรับ
รัฐฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีผล
โดยตรงต่อการคุม้ครองสิทธิผูติ้ดเช้ือเอดส์และประชาชนทัว่ไป และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ.2540 มาตรา 200 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจหน้าท่ี
ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
(กระทรวงแรงงาน, 2557) เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนแนวปฏิบติัวา่ดา้นการป้องกนัและบริหารจดัการ
เอดส์ในสถานท่ีท างานในประเทศไทย ในอดีตมีองค์ก ารท่ีท าหน้าท่ีในการป้องกันและ 
บริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานประกอบการในองค์การธุรกิจคือ สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทย
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ต้านภัย เอดส์  (Thailand Business Coalition on AIDS: TBCA) เป็นองค์ก ารท่ี รับผิดชอบดูแล
มาตรฐานการบริหารจดัการเอดส์ในสถานประกอบการได้ให้ความส าคญักบัศกัยภาพการเรียนรู้
และป้องกนัคนในประเทศซ่ึงเป็นส่วนส าคญั ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ส านกัโรคเอดส์ วณัโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (2558ข) ได้จดัโครงการส่งเสริมการด าเนินการงานตามแนวปฏิบัติ
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจดัการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน ปีงบประมาณ 2558  
เป็นปีแรก เพื่อขบัเคล่ือนแนวทางปฏิบติัแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์ใน
สถานท่ีท างานไปสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐน าเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
การด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติว่าดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ี
ท างาน  

2.2.4  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ
บริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานทีท่ างาน 

ส าหรับโครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติว่าด้วยการป้องกนัและ
บริหารจดัการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน มีหน่วยงานรับผิดชอบโครงการคือ ส านักโรคเอดส์  
วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (2559) มีการจดัประกวดองค์การท่ีเขา้ร่วมโครงการผ่าน
โครงการ “ดูแล ห่วยใย ใส่ใจป้องกนัเอดส์ในท่ีท างาน” จดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมให้องคก์ารภาครัฐและ
เอกชนเป็นแบบอยา่งท่ีดีขององค์การท่ีด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติว่าดว้ยการป้องกนัและ
บริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างาน โดยโครงการมุ่งเน้นให้องคก์ารมีนโยบายในการเคารพ
สิทธิมนุษยชนของผูส้มคัรงานและคนท างานโดยไม่ใชเ้อชไอวีและเอดส์ เป็นเง่ือนไขในการเลือก
ปฏิบติั และส่งเสริมการเขา้ถึงสิทธิในการไดรั้บบริการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี การอยู่ร่วมกนั 
และการได้รับสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม ส าหรับประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการฯ 
ประกอบดว้ย  

1)  องค์การท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีผา่นเกณฑ์ประเมิน ไดรั้บประกาศเกียรติคุณ และ
ไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ว่าเป็นองค์การท่ีเคารพสิทธิไม่เลือกปฏิบติัในสถานท่ีท างานดว้ยการใช้
เง่ือนไขจากเอดส์และเพศภาวะ และห่วงใยป้องกนับุคลากรใหป้ลอดภยัจากเอชไอวแีละเอดส์   

2)  บุคลากรขององคก์าร ไดรั้บการดูแลและคุม้ครองสิทธิโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั
และไดรั้บการดูแลป้องกนัให้ปลอดภยัจากเอชไอวีและเอดส์ หากบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองเอชไอวแีละเอดส์ ก็สามารถน าไปถ่ายทอดความรู้ต่อคนใกลชิ้ดหรือชุมชนต่อไป  

3)  สังคมและประเทศชาติ หากทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและจดัการปัญหาเอชไอวีและเอดส์ โดยดูแลให้คนในองค์การปลอดภยัจากเอชไอวีและ
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เอดส์ และทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รังเกียจ แบ่งแยกอนัเน่ืองมาจากติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์  
ยอ่มส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าหมายของประเทศในการยติุปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573  

จากการด าเนินโครงการมีองค์กรภาครัฐเขา้ร่วมในปีแรก ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งส้ินจ านวน 
101 องค์การ และในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 124 องค์การ แบ่งออกเป็นองค์กรด้านสาธารณสุข  
ด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์การอ่ืน ๆ (ส านักโรคเอดส์ วณัโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, 2559, 2560) การติดตามประเมินองค์การท่ีเขา้ร่วมพร้อมทั้งประกาศ 
ผลการประเมินองค์การท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน และองค์การท่ีผ่านเกณฑ์และเขา้รอบน าเสนอ
ระดบัประเทศ หลงัจากนั้นองค์การท่ีผ่านเกณฑ์ระดบัเขต และเขา้รอบน าเสนอระดบัประเทศจะ
เขา้รอบและน าเสนอผลงานในระดบัประเทศ หลงัจากนั้นไดมี้การประกาศผลการประกวดแบ่งตาม
ประเภทขององคก์ารท่ีประกวดจ านวน 4 ประเภท ไดแ้ก่ สาธารณสุข การศึกษา การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และอ่ืน ๆ  ซ่ึงผลรางวลัแบ่งเป็น รางวลัชนะเลิศ รางวลัรองชนะเลิศ และรางวลัดีเด่นระดบั
เขต (กรมควบคุมโรค, 2559) ซ่ึงจากการวิจยัคร้ังน้ีจะใช้องค์การประเภทองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีผา่นเกณฑใ์นการประเมินของโครงการน้ีเป็นองคก์ารท่ีศึกษา 

นอกจากน้ีการด าเนินงานเพื่อพฒันาองค์การน าแนวแนวปฏิบติัแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนั
และบริหารจดัการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างานไปสู่ปฏิบติัผ่านหลกัการ PDCA (Plan-Do-Check-
Act) มาประยุกต์ใช้กบัโครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนั
และบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างาน ภายใตกิ้จกรรมการประกวดองคก์ร “ดูแล ห่วงใย ใส่
ใจป้องกันเอดส์ในท่ีท างาน” โดยให้ความส าคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในการพฒันานโยบายองคก์ารและการจดัวางระบบบริหารจดัการองคก์าร เร่ิมตั้งแต่การ
รับสมคัร การจา้งงาน การท างาน และการเขา้ถึงการบริการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลืออ่ืน ๆ 
สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 2.2  
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ภาพที ่2.2  การด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์
ในสถานท่ีท างาน 

 

แหล่งทีม่า: ส านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์. (2560). แนวทางการ
ด าเนินงานองค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในท่ีท างาน (พิมพค์ร้ังท่ี 2). 
กรุงเทพมหานคร: เจ เอช การพิมพ.์ 

การมีนโยบายจดัการเอดส์ในท่ีท างานมีผลประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน
สนับสนุนการท างานของพนักงานท่ีติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ ลดความกลวัและความกงัวลของ
พนกังานในองคก์าร การหยดุท างานลดลง และองคก์ารยงัไดแ้สดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและ
มีความเป็นผูน้ าและมีความมุ่งมัน่ใส่ใจต่อพนักงานและชุมชน (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2017) และการมีนโยบายด้านเอดส์ภายในองค์การและผูบ้ริหารสนับสนุนนโยบาย
ดงักล่าว สามารถลดการตดัสินใจอย่างไม่มีจริยธรรมของผูบ้ริหาร เช่น การเลิกจา้งพนักงานท่ีติด
เช้ือเอชไอวแีละเอดส์ ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั (Peterson & Smith, 2004) 

 



34 

2.3  คุณภาพชีวติการท างาน 

งานเขียนในส่วนน้ีเก่ียวข้องคุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับ 
ความหมาย องคป์ระกอบ และคุณภาพชีวติการท างานกบัความพึงพอใจในงาน 

2.3.1  ความหมายของคุณภาพชีวติการท างาน 

ในปัจจุบนัทรัพยากรมนุษยก์ลายเป็นเป้าหมายส าคญัขององคก์ารซ่ึงการพฒันาคุณภาพชีวิต
การท างานไดก้ลายเป็นหน่ึงในเป้าหมายหลกัขององค์การเช่นกนั ซ่ึงท าให้นกัวิชาการสนใจศึกษา
เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานมากข้ึนและให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไว ้เช่น เกษศิริ
นทร์ ไชยสงคราม (2553) ไดส้รุปความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง กระบวนการในการ
ด า เนินงาน เก่ี ยวกับการก าหนดเป้ าหมายและการป ฏิบั ติ ท่ี มี เง่ือนไขขององค์ก าร เช่น  
การสนบัสนุนจากนโยบายภายใน การเขา้ไปมีส่วนร่วมของพนกังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ส่วนบุคคล ท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั
ตามการรับรู้ของแต่ละบุคคล ผลจากองค์การให้ความส าคญักบัความเป็นอยู่ท่ีดีของพนกังานและ
ความพึงพอใจของงาน จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การต่อไป สอดคล้องกับ
การ์ดอน (Gardon, 1984) ใหค้วามหมายของคุณภาพชีวติการท างานคือ กระบวนการเพิ่มความผาสุก
ของพนกังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตอ่ืน ๆ และบรรลุความพึงพอใจในงานของพนกังาน  

มุฟต้าและลาฟิ (Muftah & Lafi, 2011) ให้ความหมายคือ ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มการท างาน เช่น เพื่อนร่วมงาน การจ่ายค่าตอบแทน และองคก์าร ซ่ึงต่างมีอิทธิพลต่อ
การเติบโตและผลก าไรขององคก์ารโดยความรู้สึกท่ีดีต่องานของพนกังานจะน าไปสู่สภาพแวดลอ้ม
การท างานท่ีมีประสิทธิผล นอกจากน้ีแอชวินิ (Ashwini, 2014) กล่าววา่คุณภาพชีวิตการท างานการ
สร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานให้เป็นท่ียอมรับโดยให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งองคก์าร
และพนักงานเพื่อส่งเสริมขวญัก าลงัใจของพนักงานและลดการขาดงานและความเครียดจากการ
ท างานของพนักงาน และจากเเรททินัมและอิสเมล (Rethinam & Ismail, 2008) ได้รายงานว่าหาก
พนกังานไม่ไดรั้บการดูแลเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานท่ีเพียงพอ จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจใน
งานซ่ึงจะน าไปสู่การขาดแรงจูงในและขาดคุณธรรมของพนกังาน ทั้งน้ีสามารถสรุปความหมาย
ของคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การรับรู้ของพนกังานแต่ละบุคคลต่อสภาพความเป็นอยูห่รือ
ความสุขของชีวติโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในปัจจุบนัเพื่อการมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี  
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 2.3.2  องค์ประกอบของคุณภาพชีวติการท างาน 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างานได้มีนักวิชาการได้น าเสนอ เช่น คาสซิโอ 
(Casio, 1998) ไดร้ายงานองคป์ระกอบหลกัของคุณภาพชีวติการท างานออกเป็น 8 องคป์ระกอบ คือ 
การส่ือสาร  (Communication) การมี ส่วน ร่วมของพนักงาน  (Employee Involvement) ความ
ปรารถนาและแรงจูงใจ (Desire and Motivation) ความมัน่คงในงาน (Job Security) ความกา้วหน้า
ในสายอาชีพ (Career Progress) การแก้ปัญหา (Solving Problems) เงินเดือน (Salary) และความ
ภูมิใจในงาน (Pride of a Job) ส่วนเยียวและลี (Yeo and Li, 2011) ได้น าเสนอองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาสายอาชีพ
ออกเป็น 8 องค์ประกอบ คือ วฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture) ภาวะผูน้ า (Leadership)  
การส่ือสาร (Communication) การท างานเป็นทีม (Teamwork) เอกลักษณ์ของงาน (Job Identity) 
ผลงาน (Performance) รางวลัและส่ิงจูงใจ (Rewards and Recognition) และการฝึกอบรมและการ
พฒันา (Training and Development) 

วอลมิเรียและคณะ (Valmiria et. al., 1998) ไดส้รุปมิติย่อยของประกอบของคุณภาพชีวิต
การท างานตามแนวคิดของวอลตนั (Walton, 1973) เป็นมิติยอ่ยซ่ึงท าให้เขา้ใจถึงความคาดหวงัของ
พนักงานในเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานและเช่ีอมโยงกบัความพึงพอใจในงานและการรับรู้ของ
พนกังานเก่ียวกบัปัจจยับวกในการท างาน ดงัแสดงในตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.3  องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการท างานตามแนวคิดของวอลตนั 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 

1. การจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 
(Adequate and Fair Compensation) 

- รายไดท่ี้เพียงพอ 
- ค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 

2. สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั 
และถูกสุขลกัษณะ (Safe and Healthy 
Environment) 

- ชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสม 
- สภาวะร่างกาย 

3. การพฒันาศกัยภาพและความสามารถ 
(Development of Human Capabilities) 

- ความเป็นอิสระ 
- การฝึกฝนทกัษะการท างานท่ีหลากหลาย 
- ความรู้ในงานท่ีครบถว้น 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  
(Growth and Security) 

- การพฒันาความสามารถ 
- โอกาสความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 

5. การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) - อิสรภาพจากการอคติ 
- การเปิดกวา้งในสังคม 
- ความเท่าเทียมในสังคม 

6. สิทธิตามธรรมนูญในองคก์าร
(Constitutionalism) 

- สิทธิความเป็นส่วนตวั 
- เสรีภาพในการพูด 
- การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 

7. ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างาน  
(The Total Life Space) 

- การท างานท่ีสมดุลระหวา่งชีวติและงาน 

8. การมีส่วนร่วมกบัสังคม (Social Relevance) - การรับรู้การรับผดิชอบต่อสังคม 

แหล่งทีม่า: Valmiria, P., Piccinini, C., Suzana, P., & Tolfo, R. (1998). The best companies to 
work in Brazil and quality of working life: Disjunction between theory and practice. 
Retrieved January 27, 2017, from 
https://pdfs.semanticscholar.org/cf8c/224931b71ef257329ae052679edd6f 855340.pdf 
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แอชวินิ (Ashwini, 2014) ได้เสนอ 8 องค์ประกอบหลกัของคุณภาพชีวิตการท างานท่ีเป็น
กรอบแนวคิดในการเขา้ใจถึงคุณภาพชีวิตการท างานและน ามาเป็นเกณฑ์ในการสร้างเคร่ืองมือวดั
คุณภาพชีวติการท างาน โดยทั้ง 6 องคป์ระกอบ คือ 

1)  ก า ร จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ท่ี ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ เพี ย งพ อ  (Adequate and Fair 
Compensation) การจ่ายค่าตอบแทนถูกก าหนดตามมาตรฐาน มีความเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิต 
ในสังคม  และเป็นไปตามข้อตกลงท่ีตกลงกันไว้กับผู ้รับค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทน 
ท่ีได้รับควรอยู่ในอตัราท่ีสอดคล้องกบัความสามารถและผลงานท่ีท า โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายเม่ือ
เปรียบเทียบกบังานอ่ืนท่ีลกัษณะคลา้ยเคียงกนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเหมาะสมและยุติธรรม
ตามมาตรฐานของสังคมนั้น ๆ 

2)  โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ (Opportunity for Growth) การเปล่ียนแปลงของ
งานท่ีจะน าไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ พนักงานจะค านึงถึงโอกาสท่ีนายจ้างมอบให้ใน 
การพฒันาอาชีพของตนเสมอ เช่น การสนบัสนุนการศึกษาท่ีสูงข้ึนและการพฒันาความช านาญใน
งาน องคก์ารควรส่ือสารต่อพนกังานใหท้ราบถึงโอกาสส าหรับความกา้วหนา้ในงาน นอกจากน้ีแลว้
องคก์ารควรเสนอความมัน่คงในงานในระดบัท่ีสูงทั้งความมัน่คงในการจา้งงานและรายได ้

3)  การฝึกอบรมและพฒันา (Training and Development) การฝึกอบรมพนักงาน
อย่ าง เพี ยงพอ ช่ วยให้ ส าม ารถ ฝึกฝนทักษ ะ ท่ี พนั ก งาน มี อยู่แล ะทักษ ะใหม่ ท่ี จ  า เป็ น 
ในการท างาน ให้ ดี ข้ึน  ก ารฝึกอบรมควรเน้น ไป ท่ี ความ เหมาะสมของความ รู้  ทักษ ะ  
ท่ีพนักงานจะได้รับได้ การฝึกอบรมยงัช่วยให้พนักงานทราบถึงวฒันธรรมขององค์การ การให้
ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับองค์การและทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีและยงัเป็นเคร่ืองมือให้
พนกังานผกูพนัเป็นองคก์าร 

4)  ภาระงาน (Work Load) ภาระงานควรมีความสมเหตุสมผลสามารถท าให้
บรรลุผลได้และไม่ท าให้เกิดแรงกดดันเกินไป ภาระงานท่ีมากเกินไปอาจท าให้พนักงานเกิด
ความเครียดและลดประสิทธิภาพในการท างานลง ภาระงานควรมีความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิต 
ซ่ึงเวลางานจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อเวลาพกัพอ่นของพนกังานและเวลาของครอบครัว  

5)  สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ (Safe and Healthy 
Working Conditions) ควรหลีกเล่ียงไม่ให้พนักงานปฏิบติังานในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดี ไม่ส่งผล
อนัตรายต่อสุขภาพกายและจิตใจ องค์การควรเตรียมสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพให้กบัพนกังานในองคก์ารเพื่อศกัยภาพในการท างานของพนกังาน และเสริมสร้าง
ความปลอดภยัพร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพภายในองคก์าร 
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6)  ก าร บู รณ าก ารท างสั งค ม ใน อ งค์ ก าร  (Social Integration in the Work 
Organization) ภายในองค์การควรมีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน  
มีการสนับสนุนทางอารมณ์ทางสังคม ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ท าให้เกิดความรู้สึกเป็น
เจา้ของกบัองคก์ารซ่ึงจะน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จต่อไป 

นอกจากน้ีประเทศไทยโดยส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2550) ไดศึ้กษา
กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงได้สรุปองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
การท างานออกเป็น 4 องค์ประกอบคือ 1) องค์ประกอบด้านงานได้แบ่งเป็น มิติด้านด้านทาง
กายภาพท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อมในการท างาน ด้านการบริหารงานค านึงถึงหลักการบริหารของ
ผูบ้ริหารท่ีควรมีความยุติธรรมและจริยธรรม ด้านทางการบริหารทรัพยากรบุคคลค านึงถึงระบบ
ความกา้วหนา้ 2) องคป์ระกอบดา้นบุคคลค านึงถึงความสมดุลในชีวิตและการท างาน 3) ดา้นสังคม
พิจารณาถึงความสัมพนัธ์ทางสังคม การมีกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศ ความสัมพนัธ์ท่ีดีในการ
ท างาน 4 ) ดา้นเศรษฐกิจ พิจารณาถึงการจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงต่อการด าเนินชีวิตใน
ยคุปัจจุบนั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2.4  
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ตารางที ่2.4  องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ 
พลเรือน 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 

ดา้นการท างาน - ดา้นทางกายภาพ หมายถึง สถาพแวดลอ้มในท่ีท างานดีและปลอดภยั  
มีอุปกรณ์เอ้ือในการท างานเหมาะสมและทนัสมยั 

- ดา้นการบริหารงาน ผูบ้ริหารตอ้งท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม มีระบบ
การบริหารงานท่ีดี มีการกระจายการท างานอยา่งเหมาะสม มีการ
ท างานแบบยดืหยุน่ มีขอ้บงัคบั ค่านิยมและวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการ
ท างาน 

- ดา้นทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ การบริหารโดยระบบ
คุณธรรม มีระบบกา้วหนา้ท่ีชดัเจน มีการบริหารผลการปฏิบติังาน
อยา่งเป็นระบบ ท างานตรงกบัความรู้ความสามารถท่ีมี ไดรั้บการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองไดรั้บการยอมรับ มีคุณค่า และมีศกัด์ิศรี    

ดา้นบุคคล - มีความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน มีสุขภาพแขง็แรง สุขภาพจิต
ดี ไม่มีความเครียดในการท างาน มีการพฒันาดา้นจิตใจ 

ดา้นสังคม - มีความสัมพนัธ์ท่ีดีทุกระดบัมีความผกูพนักบัองคก์ารมีการส่ือสาร
ภายในองคก์ารท่ีดี มีกิจกรรมร่วมกนัทั้งดา้นนนัทนาการ กิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ และการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนราชการ 

ดา้นเศรษฐกิจ - ขา้ราชการไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม  
มีความเป็นอยูท่ี่ดีพอสมควร รู้จกัการบริหารจดัการการเงิน 

แหล่งทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. (2550). การเสริมสร้างคุณภาพชิวิตการ
ท างาน กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพมหานคร: บริษทั แอร์
บอร์น พรินต ์จ ากดั. 

 ส าหรับงานวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยน าองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของแอชวินิ
(Ashwini, 2014) มาศึกษาเพราะไดมี้การปรับปรุงแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานของของวอลตนั 
(Walton, 1973) แลว้น ามาสังเคราะห์ข้ึนมาใหม่ให้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน นอกจากน้ียงัได้สร้างเคร่ืองมือวดัในการศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตข้ึนมาใหม่  
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ซ่ึงองค์ประกอบมีความเหมาะสมกับบริบทท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ทั้ งน้ีผู ้วิจ ัยและคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ได้สังเคราะห์มิติความสมดุลในชีวิตและการท างาน จากการรวมมิติด้านภาระงาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสูขลกัษณะ และการบูรณาการทางสังคมในองคก์าร 
เขา้ดว้ยกนัเป็นมิติเดียว 

 2.3.3  คุณภาพชีวติการท างานกบัความพงึพอใจในงาน 

ส าหรับคุณภาพชีวิตการท างานกบัความพึงพอใจในงาน ยงัมีประเด็นการถกเถียงกนัอยูว่่า
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานและมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต  
มีหลกัฐานแสดงให้เห็นวา่พนกังานพอใจในงานท าให้พนกังานมีความสุข ทุ่มเทและจงรักภกัดีต่อ
องค์การซ่ึงพนักงานท่ีมีความสุขจึงมีผลต่อผลการปฏิบัติงานท่ีดีและอยู่ในองค์การระยะยาว 
(Chinomona & Dhurup, 2014; Sirgy et al., 2001) มีงานวิจยัรายงานว่าคุณภาพชีวิตการท างานมี
อิทธิพลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของพนักงาน เช่น การระบุอัตลกัษณ์ขององค์การ 
(Organizational Identification) ค ว าม พึ ง พ อ ใ จ ใน ง าน  ( Job Satisfaction) ก าร มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ในงาน (Job Involvement) ความพยายามในงาน (Job Effort) ผลการปฏิบติังาน (Job Performance) 
ผลตอบแทนขององค์กร (Organizational Turnover) ความตั้ งใจจะลาออกจากงาน (Intention to 
Quit) เช่น  งานวิจัยของ Carter et al., 1990; Efraty and Sirgy, 1990; Efraty et al., 1991; Lewellyn 
and Wibker, 1990 อ้างถึงใน Sirgy et al., 2001 ซ่ึงสอดคล้องกับชาร์มาและคณะ (Sharma et al., 
2016) ท่ีเสนอว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีความเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในงานและระดบัของ
ความสุขของบุคคลกบัการขบัเคล่ือนงาน ซ่ึงอภิปรายว่าความตอ้งการคุณภาพชีวิตการท างานท่ีสูง
จะแตกต่างกันในแต่ละคน ซ่ึงองค์การจะต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างานท่ี
สนบัสนุนและส่งเสริมความพึงพอใจของพนกังานดว้ยการใหร้างวลักบัพนกังาน ความปลอดภยัใน
การท างานและโอกาสในการเติบโตในสายงาน  

คาสซิโอ (Casio, 1998) อภิปรายวา่พนกังานท่ีท างานในองคก์ารท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างาน
พนกังานในองค์การรู้สึกว่างานสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ในท่ีสุดการตอบสนองความ
ตอ้งการของพนักงานจะท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน ส่งผลต่อความมุ่งมัน่ในการท างานและ 
ความปรารถนาท่ีจะอยู่ในองค์การในระยะยาว สอดคล้องกับเยียวและลี (Yeo and Li, 2011)  
ท่ีอภิปรายไวว้่า เม่ือพนักงานเช่ือว่าการมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีเม่ือมีความรู้สึกท่ีชดัเจนของ 
การเปิดกวา้งและความเช่ือใจระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานขององคก์ารโดยปราศจากความกลวัต่อ
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การเปล่ียนแปลงในระยะสั้นหรือความเขา้ใจผิดในผลการปฏิบติังาน สุดทา้ยจะส่งผลให้พนกังาน
เกิดความพึงพอใจในงาน  

จากงานวิจยัของมุฟตา้และลาฟิ (Muftah & Lafi, 2011) พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง
องค์ประกอบดา้นกายภาพ ดา้นจิตใจ และดา้นสังคมของพนกังานมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
กบัความพึงพอใจในงานและสามารถบ่งช้ีว่าชีวิตครอบครัวมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัของคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้วย ส่วนทาบาสซัม (Tabassum, 2012) ได้น าองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตตาม
หลักแนวคิดของวอลตัน มาใช้ในการวดัความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของอาจารย์
มหาวิทยาลยัเอกชนในบงัคลาเทศ พบว่าทุกองค์ประกอบของมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ 
พึงพอใจในงานซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การเพิ่มคุณภาพของคุณภาพชีวิตการท างานสามารถน าไปสู่ความ
พึงพอใจในการท างานในมหาวทิยาลยัเอกชนของประเทศบงัคลาเทศ  

ส าหรับประเทศไทยจากผลงานวิจยัของ ยิ่งยศ จันปาน และจันทนา แสนสุข (2559) 
ท าการศึกษาระหวา่งความสัมพนัธ์คุณภาพชีวิตการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคล พบวา่ คุณภาพชีวติการท างานดา้นลกัษณะงานส่งผลต่อความ
พึงพอใจการปฏิบติังาน ส่วนค่าตอบแทนในการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับรูปแบบความเช่ือมโยงของคุณภาพชีวิต 
การท างานกบัความพึงพอใจในงานและผลการด าเนินงาน ดงัแสดงดงัภาพ 2.3 
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ภาพที ่2.3  ความเช่ือมโยงของคุณภาพชีวติการท างาน และความพึงพอใจในงานและ 
ผลการด าเนินงาน 

 

แหล่งทีม่า: Gayathiri, R., & Ramakrishnan, L. (2013). Quality of work life–linkage with job 
satisfaction and performance. International Journal of Business and Management 
Invention, 2(1), 1-8. 

2.4  ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 บงัอร ผลเนืองมา และคณะ (2541) ท าการวจิยัเร่ือง “การรับรู้ การเห็นดว้ย และการยอมรับ
มาตรการในแผนงานคุม้ครองสิทธิของประชาชนท่ีเก่ียวกบัลูกจา้งท่ีเป็นเอดส์ของกลุ่มนายจา้งและ 
กลุ่มลูกจา้งในสถานประกอบการเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าผลการศึกษามา
วางแผนประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ท่ียงัขาดอยู่ สร้างความเขา้ใจและพฒันาเจคคติท่ีถูกตอ้งให้แก่
นายจา้งและลูกจา้ง เพื่อให้สามารถอยูร่วมกนักบัลูกจา้งท่ีติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ในสถานประกอบ
กิจการได้อย่างมีความสุข ด้วยวิธีวิธีการส ารวจความคิดเห็นเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม  
ผลการศึกษาพบวา่ ลูกจา้งส่วนใหญ่ (>74%) ไม่ทราบวา่มีมาตรการต่าง ๆในแผนงานเพื่อคุม้ครอง
สิทธิของตน เห็นด้วยกบัมาตรการและยินดีได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ แต่ก็ยงัยินยอมให้
นายจา้งบงัคบัตรวจเลือดหากเป็นเง่ือนไขการรับเข้าท างาน (>62.1%) ส่วนนายจา้งส่วนใหญ่ไม่
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ทราบวา่มีมาตรการต่าง ๆ ในแผนงานดงักล่าว (>64%) และไม่เห็นดว้ยกบัมาตรการห้ามนายจา้งใช้
การติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์เป็นเหตุผลให้ลูกจ้างออกจากงาน (>54%) แต่ส่วนใหญ่ (>70%)  
ยอมรับว่าไม่บงัคบัให้ลูกจา้งตรวจเอชไอวีและเอดส์ก่อนรับเข้าท างาน จะไม่ใช้การติดเช้ือเป็น
เหตุผลให้ลูกจา้งออกจากงาน จะให้ลูกจา้งท่ีติดเช้ือไดรั้บสิทธิการลาหรือสวสัดิการเท่าเทียมกบั
ลูกจา้งอ่ืน ๆ โดยไม่ลดค่าจา้งและส่วนใหญ่ (>80%) เห็นดว้ยหรือยนิดีจดัสวสัดิการตามแผนงานให้
ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ลูกจ้างซ่ึงนับเป็นแนวโน้มท่ี ดี  ส าหรับการยอมรับมาตรการ  
“ห้ามปฏิเสธผูติ้ดเช้ือและสมาชิกของครอบครัวท่ีอยู่ด้วยกันกับผูติ้ดเช้ือในเร่ืองการเช่า การใช ้ 
การช้ือบริการ การอยูอ่าศยัในหมู่บา้นและชุมชน” พบวา่กลุ่มลูกจา้ง (>80%) และกลุ่มนายจา้งส่วน
ใหญ่ (>90%)  มีความรู้ในเร่ืองเอชไอวีและเอดส์ และเช่ือวา่โรคเอชไอวีและเอดส์เป็นโรคท่ีป้องกนั
ได ้ไม่ติดต่อโดยการรับประทานอาหารร่วมกนั ใชห้้องส้วมร่วมกนั การสัมผสัหรือท างานร่วมกบั
ลูกจา้งท่ีติดเช้ือและเขาสามารถท างานไดเ้หมือนคนปกติโดยอาจไม่แสดงอาการใด ๆ ของโรคเป็น
เวลาหลายปี แต่การยอมรับของกลุ่มลูกจา้งว่าจะไม่รังเกียจลูกจา้งท่ีติดเช้ือ ยินดีรับประทานอาหาร
ร่วมกนั ใชส้้วมร่วมกนั สัมผสัหรือท างานร่วมกนั ลดลงเหลือ 66% จาก 88% แต่ทั้งกลุ่มลูกจา้งและ
กลุ่มนายจา้งยอมรับเหมือนกนัวา่ลูกจา้งท่ีติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์สามารถท างานไดเ้หมือนลูกจา้ง
อ่ืน ๆ ยอมรับท่ีจะไม่รังเกียจครอบครัวและญาติของลูกจา้งท่ีติดเช้ือและยอมรับวา่จะเขา้ใจและเห็น
ใจลูกจา้งท่ีเป็นเอดส์เช่นเดียวกับลูกจ้างท่ีป่วยเป็นโรคอ่ืนซ่ึงก็เป็นแนวโน้มท่ีดี จากการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติกบัการยอมรับ พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก ทั้งนายจา้งและ
ลูกจา้งท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อลูกจา้งท่ีติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์สามารถยอมรับการอยูร่่วมกนักบัลูกจา้งท่ี
ติดเช้ือและเอดส์ 

เอนก พจมานเมธี (2552) ท าการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัอุบลราชธานี” มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ศึกษาปัจจยัท่ีเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
การศึกษาพบวา่ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และพบว่าปัจจัยท่ีเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับ 
ลักษณะงานท่ีท า ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้ ังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และเงินเดือน
ค่าตอบแทน พบว่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
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วรีกุลและแมคลีน (Virakul & McLean, 2010)  ท าการวิจยัเร่ือง “การศึกษาซ ้ าเร่ืองเอดส์ใน
ท่ีท างานกับงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจของไทย” โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
สถานการณ์เร่ืองเอดส์ในองคก์ารธุรกิจของไทยขณะท าการวจิยัและเปรียบเทียบผลการศึกษากบัผล
วจิยัในปี พ.ศ. 2541 2) เพื่อศึกษาการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ก่ียวกบัเอดส์ในองคก์ารธุรกิจของไทย
3) เพื่อใชผ้ลการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่องานทรัพยากรมนุษยท์ั้งในภาคปฏิบติัและภาคการศึกษา 
ด้วยการวิจัยแบบวิธีการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 ผลการศึกษาพบวา่ เอชไอวแีละเอดส์ในองคก์ารท่ีศึกษาไม่ใช่เป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมากมีเพียง 8.7% 
ขององค์การทั้ งหมดท่ีตอบแบบสอบถาม 211 องค์การท่ีมีพนักงานติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์  
เม่ือเทียบจากปี พ.ศ. 2540 มีจ านวนเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย ผลการศึกษาพบว่า องค์การในปี 2550 
ไม่ไดจ้ดัวา่เอดส์เป็นปัญหาระดบันโยบายท่ีส าคญัมาก และผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ารก็ไม่ไดคิ้ดวา่
เอดส์เป็นปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับนโยบายท่ีส าคัญมาก ส่วนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเ์ร่ืองเอดส์ในองค์การ ผลการศึกษาในปี 2550 ดีข้ึนมากกว่าการจดัการในปี 2540 
ในทุกด้านท่ีศึกษาคือ การสรรหาและรับพนักงานใหม่ การจ้างงานในองค์การ การจัดการ
ค่าตอบแทนและสวสัดิการดา้นการแพทย ์การฝึกอบรมและการเล่ือนต าแหน่งงานให้สูงข้ึน และ
ความปลอดภยัและสุขอนามยั ทั้งน้ีองค์การมีการด าเนินการดา้นลบกบัพนักงานท่ีติดเช้ือเอชไอวี
และเอดส์จ านวนลดลง ส่วนด้านการเตรียมความพร้อมของโยบายเพื่อจดัการกบัปัญหาเอดส์ใน
องค์การ พบว่าในปี 2550 องค์การธุรกิจจ านวน 11 % ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมดระบุว่า
องคก์ารของตนเองมีนโยบายท่ีเขียนไวเ้ก่ียวกบัเอดส์เพิ่มข้ึนจาก 6.7% ท่ีพบในปี 2540 

จั๊ดช์และคณะ (Judge et al., 2010) ท าการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจ่าย
ค่าตอบแทนและความพึงพอใจในงาน: การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์เมตา้” ดว้ยการ
วิเคราะห์เมต้าเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างประชากรระหว่างระดับการค่าตอบแทนกับ
มาตรการการจ่ายเงินกับความพึงพอใจในงาน ผลการศึกษาพบว่าระดับการค่าตอบแทนมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกค่อนขา้งนอ้ยกบังานและความพึงพอใจในงานกบัความพึงพอใจในงานและ
ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน และพบว่าการจ่ายค่าตอบแทนโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกค่อนขา้งนอ้ยกบังานและความพึงพอใจต่องาน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยัสังคม (2556) ท าการวจิยัเร่ือง “การเลือกปฏิบติัในการ
ประกอบอาชีพของผูติ้ดเช้ือเอดส์” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาการเลือกปฏิบติัในการ
ประกอบอาชีพของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี สาเหตุการเลือกปฏิบติัและผลกระทบท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบติั 
ดว้ยการวิจยัแบบมีส่วนร่วม โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การสัมภาษณ์เชิงลึก 
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และการวิจยัเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบนัสถานการณ์การเลือกปฏิบติัในการประกอบ
อาชีพของผุติ้ดเช้ือเอชไอวี ยงัปรากฎในทั้ง 3 ระดบั คือ ระดบักฎหมายและนโยบาย ระดบัสถาบนั
และระดับชุมชน นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่า ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีได้รับผลกระทบจากการเลือก
ปฏิบัติ ท าให้ต้องสูญเสียงานและรายได้หลัก ผู ้ติดเช้ือยงัรู้สึกว่าสถานะการติดเช้ือมีผลต่อ
ความกา้วหนา้ในการท างาน การบงัคบัตรวจเลือดในการสมคัรงานท าให้ผูติ้ดเช้ือมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพน้อยลง ขาดโอกาสในความก้าวหน้าในการท างาน ตลอดจนโอกาสในการเพิ่ม
รายได ้นอกจากน้ีพบวา่สาเหตุของการเลือกปฏิบติัในการประกอบอาชีพของผูติ้ดเช้ือเอชไอวมีาจาก
การขาดความรู้ท่ีถูกต้องของคนในสังคมเร่ืองการติดเช้ือเอชไอวี กฏหมายเก่ียวกับสิทธิและ 
การเลือกปฏิบติัตามกฎหมายไทย ทั้งในส่วนของนายจา้งและตวัผูติ้ดเช้ือเอง การขาดความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองความกา้วหนา้เทคโนโลยีการดูแลรักษาท่ีสามารถท าให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีสามารถใช้ชีวิต
ไดป้กติ และจากการอคติของสังคมท่ีมองวา่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคไ์ม่
ควรเก่ียวขอ้งกบัผูติ้ดเช้ือ 

ฟอร์ดและคณะ (Ford et al., 2014)  ท าการวิจยัเร่ือง “การบูรณาการทางสังคม ความรู้เร่ือง
เอดส์ และปัจจยัท่ีเก่ียวกับการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย”   
มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์และ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อความสามารถในการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีจากความรู้เร่ืองเอดส์และการใช้
ถุงยางอนามยัของแรงงานขา้มชาติ การศึกษาคร้ังน้ีไดส้ ารวจแรงงานขา้มชาติจากพม่า กมัพูชา และ
ลาวทั้ งชายและหญิงจ านวน 3,405 คน ท่ีท างานในประเทศไทย ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์
ถดถอยพบว่าการบูรณาทางสังคม การมีส่วนร่วมในโครงการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและ 
การรับรู้ของตนเอง ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจยัความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กับ 
การเพิ่มข้ึนของความรู้ในเร่ืองเอดส์และการใช้ถุงยางอนามยัเพิ่มข้ึน ซ่ึงการบูรณาทางสังคมของ
แรงงานขา้มชาติในไทยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว ี

เสนาสุและวรีกุล (Senasu & Virakul, 2015) ท าการวิจยัเร่ือง “ผลกระทบของการรับรู้ความ
รับผดิชอบต่อสังคมและการรับรู้การน าความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบติักบัผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งาน : มุมมองด้านทรัพยากรมนุษย์” ด้วยการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจาก 6 
อุตสาหรกรรมหลกัจากกลุ่มตวัอย่าง 1,277 คน การศึกษาพบว่าความพึงพอใจในชีวิตและความ 
พึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความรับผดิชอบต่อสังคมและการน าความรับผดิชอบต่อ
สังคมไปปฏิบติั การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการรับรู้การน าความรับผิดชอบต่อสังคมไป
ปฏิบติัมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในชีวติการท างานและความพึงพอใจในงาน 
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 จ ารัสฤทธ์ิรงค์และคณะ (Chamratrithirong et al., 2017) ท าการวิจัยเร่ือง  “โครงการ
แทรกแซงในสถานท่ีท างานและการเพิ่มความรู้ความเขา้ใจเอชไอวีการเขา้ถึงและการใช้ถุงยาง
อนามยัของคนหนุ่มสาวโรงงานในประเทศไทย” การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงประสิทธิผลของ
การแทรกแซงการเพิ่มความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ การรับถุงยางอนามยัและการใช้ถุงยางอนามยัใน
โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัผลลพัธ์ของโครงการ
เอดส์ในโรงงานในประเทศไทยโดยศึกษาจากพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 699 คน ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18-24 ปี ผลการศึกษาพบว่าการแทรกแซงท่ีเก่ียวกับการจดัการและองค์ประกอบด้าน
บริการท่ีประกอบด้วยการก าหนดนโยบายด้านเอดส์ในท่ีท างาน การบริการถุงยางอนามยัและ
กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เร่ืองโรคเอดส์ท่ีเพิ่มข้ึนและการเพิ่มข้ึน
การเขา้ถึงถุงยางอนามยัและการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่รักอยา่งสม ่าเสมอ และการฝึกอบรมเร่ืองเอช
ไอวแีละเอดส์ของผูบ้ริหาร หวัหนา้งานและคนงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความรู้เร่ืองโรคเอดส์
ท่ีเพิ่มข้ึนและการเพิ่มข้ึนการเขา้ถึงถุงยางอนามยัและการใช้ถุงยางอนามยักบัคู่รักอย่างสม ่าเสมอ
เช่นกนั การศึกษาคร้ังน้ีเสนอว่าการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการป้องกนัเอชวีในท่ีท างานเป็น
ส่ิงท่ีควรพิจารณาในการสร้างโปรแกรมแทรกแซงในการแกปั้ญหาดา้นเอดส์  

ปาริชาติ จนัทร์ลา และเชิงชาญ จงสมชยั (2557) ท าการส ารวจ “คุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนกังานเทศบาลในเขตพื้นท่ีอ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม” พบว่าพนกังานเทศบาลต าบล
ในเขตพื้นท่ีแกด า มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า
อยู่ในระดับมาก 6 ด้านคือ ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ความสมดุลในชีวิต 
ประชาธิปไตยในองคก์าร คุณค่าทางสังคมและท างานร่วมกนั ค่าตอบแทน ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 
และมีความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ โอกาสในการพฒันาความรู้ ความมัง่คงและความกา้วหนา้
ในงาน ตามล าดบั 

  สมชาย อุทยัน้อย และเสนาะ กล่ินงาน (2559) ท าการส ารวจ “คุณภาพชีวิตในการท างาน
ของขา้ราชการกรมการปกครองกบัขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบุรี” พบวา่คุณภาพชีวิตใน
การท างานของขา้ราชการกรมการปกครองกบัขา้ราชการส่วนท้องถ่ินทั้ง 8 ด้าน (ค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัย โอกาสความก้าวหน้า การพัฒนา
ความสามารถ การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน สิทธิส่วนบุคคล จงัหวะชีวติ และความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม) มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
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 มาบาโซและดลามิ นี  (Mabaso & Dlamini, 2017) ท าก ารวิจัย เร่ืองผลกระทบของ
ค่าตอบแทนและสวสัดิการกบัความพึงพอใจต่องาน มีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างค่าตอบแทน สวสัดิการและความพึงพอในในงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาในบริบทของแอฟริกาใต ้การวิจยัเป็นการวจิยัเชิงปริมาณเก็บขอ้มูลจากบุคลากรใน
สถาบนัการศึกษาจ านวน 279 คน ผลการศึกษาพบวา่ค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ
พึงพอใจในงาน (r= 0.263, p > 0.01) แต่สวสัดิการไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่องานของ
บุคลากรในมหาวทิยาลยัของแอฟริกาใต ้

แพนเดยแ์ละอสัตานา (Pandey & Asthana, 2017) ท าการศึกษาเชิงประจกัษ์ของปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน
โดยวิเคราะห์จากปัจจยัค่าตอบแทน นโยบายขององค์การ สภาพแวดลอ้มการท างาน ความเครียด
ของงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ศึกษาจากพนักงานจ านวน 337 คนจาก
องค์การธุรกิจในอินเดีย ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัค่าตอบแทน (r= 0.654, p > 0.01) นโยบายของ
องค์การ (r= 0.479, p > 0.01) สภาพแวดลอ้มการท างาน (r= 0.487, p > 0.01) ความเครียดของงาน 
(r= 0.312, p > 0.01) และความกา้วหน้าในสายอาชีพ (r= 0.397, p > 0.01) ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในงานของพนกังาน 

เทสสิมาและคณะ (Tessema et al., 2013) ท าการวิจยัเร่ือง ผลกระทบของการรับรู้การจ่าย
ค่าตอบแทนและสวสัดิการกบัความพอใจในงาน: การศึกษาขา้มประเทศ มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรู้การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการต่อความพึงพอใจในงานใน
การศึกษาขา้มประเทศ โดยการส ารวจพนักงานมีมหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกา 457 คน มาเลเซีย 
347 คน และเวียดนามจ านวน 391 คน ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้การจ่ายค่าตอบแทนและ
สวสัดิการของพนกังานมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานทั้งสามประเทศถึงแมว้่า
จะมีความแตกต่างของวฒันธรรม และผลกระทบของสวสัดิการกับความพึงพอใจในงานมี
ความส าคญัต่อพนกังานในสหรัฐอเมริกามากกวา่พนกังานในประเทศมาเลเซียและเวยีดนาม 

อิจิกู (Ijigo, 2015) ผลกระทบของการจดัการทรัพยากรมนุษย์ต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานในธนาคารพาณิชยข์องเอธิโอเปีย  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและบูรณาการ
ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน ศึกษาจาก
พนักงานธนาคารรัฐบาลจ านวน 333 คน ผลการศึกษาพบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงานโดยการสรรหาและการคัดเลือก (r= 0.365)  
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การฝึกอบรมและพัฒนา (r= 0.677) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (r= 0.713) และการจ่าย
ค่าตอบแทน (r= 0.802) และพบวา่การจดัการทรัพยากรมนุษยทุ์กดา้นท่ีศึกษาส่งผลกระทบต่อความ
พึงพอใจในงานคือ การฝึกอบรมและการพฒันา  

บาร์เน็ตและแบรดลีย์ (Barnett & Bradley, 2007) ท าการวิจัยเร่ืองผลกระทบของการ
สนบัสนุนการพฒันาอาชีพกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนการพฒันาอาชีพในองค์การกบัความพึงพอใจในการท างาน
พนกังาน ท าการเก็บขอ้มูลจาก 90 พนกังานท่ีท างานในภาคเอกชนและรัฐบาล ผลการศึกษาพบว่า
การสนบัสนุนการพฒันาอาชีพในองค์การและพฤติกรรมการพฒันาสายอาชีพมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานและพบวา่พฤติกรรมการพฒันาสายอาชีพมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมเชิงบวกของพนกังานและความพึงพอใจในการท างาน 

มาซูคาและคณะ (Machuca et al., 2016) ท าการวิจยัเร่ืองความสมดุลในชีวิตการท างานกบั
ความภูมิใจต่อองค์การและความพึงพอใจในงาน มีว ัตถุประสงค์การวิจัย เพื่ อการส ารวจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสมดุลในชีวติและการท างาน ความภูมิใจต่อองคก์ารและความพึงพอใจ
ต่องาน เก็บขอ้มูลจากองคก์ารเภสัชในประเทศสเปนมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 374 คน พบว่า
การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารเร่ืองความสมดุลในชีวิตและการท างาน ความอิสระในการท างาน และ
ความสมดุลในชีวิตการท างานของพนกังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภูมิใจในองค์การและ
ความพึงพอใจในงาน 

ชมิดท์ (Schmidt, 2007) ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการ
ฝึกอบรมในองคก์ารและความพึงพอใจในการท างานโดยรวม มีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในองค์การกบัความพึงพอใจในการท างาน
โดยรวม ศึกษาจากพนกังานกลุ่มลูกคา้สัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง
พอในในการอบรมกบัความพึงพอใจในงานโดยรวม และพบว่าองคป์ระกอบของการฝึกอบรมทั้ง
วธีิการฝึกอบรม เน้ือหาในการฝึกอบรม มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการฝึกอบรมและความ
พึงพอใจในการท างาน 



บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

บทน้ีน ำเสนอระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้ในกำรศึกษำ หัวข้อท่ีส ำคญัในบทน้ีคือ ประเภทของ
งำนวิจยั ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั ตวัแปรท่ีศึกษำในกำรวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
กำรวจิยั กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และกำรวเิครำะห์ขอ้มูล  

3.1  ประเภทของงานวจิัย 

 กำรวิจัยน้ีเป็นกำรวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ระหว่ำงกำรวิจัยแบบเชิง
ปริมำณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใช้แบบสอบถำมและ 
กำรสัมภำษณ์ในกำรเก็บข้อมูล ผูใ้ห้ข้อมูลคือ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จำกองค์กำรท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมินจำกโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติ
แห่งชำติว่ำดว้ยกำรป้องกนัและบริหำรจดักำรด้ำนเอดส์ในสถำนท่ีท ำงำน ผ่ำนโครงกำรประกวด 
“องค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในท่ีท ำงำน ปี พ.ศ. 2559”  และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีไม่เขำ้ร่วมโครงกำร  

3.2  ตัวแปรทีศึ่กษาในการวจิัยและกรอบแนวคดิ 

กำรวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษำ นโยบำยและกำรจดักำรด้ำนเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวิต 
กำรท ำงำน กบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร ซ่ึงประกอบตวัแปรท่ีศึกษำดงัน้ี คือ 

1)  ตวัแปรอิสระ แบ่งออกเป็น กลุ่มท่ี 1 นโยบำยและกำรจดักำรด้ำนเอดส์ในท่ี
ท ำงำน ตำมแนวคิดของคณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำเอดส์ (2555) 
เร่ือง แนวปฏิบติัแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกนัและบริหำรจดักำรด้ำนเอดส์ในสถำนท่ีท ำงำน แบ่ง
ออกเป็น 4 ดำ้นคือ กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในองคก์ำร กำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวี
และเอดส์ กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ และกำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกนัใน
สถำนท่ีท ำงำน กลุ่มท่ี 2 เร่ืองคุณภำพชีวติกำรท ำงำน ตำมแนวคิดของแอชวนิิ (Ashwini, 2014) แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้ำน คือ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอโอกำส ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  
กำรฝึกอบรมและพฒันำ และควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำน (ควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำน 
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มำจำกกำรสังเครำะห์จำกดำ้นภำระงำน สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและถูกสูขลกัษณะ 
และกำรบูรณำกำรทำงสังคมในองคก์ำรเขำ้ดว้ยกนั) 

2)  ตวัแปรตำม คือ ควำมพึงพอใจในต่อองค์กำร แบ่งออกเป็น 3 ดำ้น คือ 1) ควำม
พึงพอใจต่องำนจำกเสนำสุและวีรกุล (Senasu & Virakul, 2015) 2) ควำมพึงพอใจต่อนโยบำย
องค์กำร จำกซงและคณะ (Chung et al., 2012) และ 3) ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรของ
องคก์ำร จำกบำร์เน (Barnes, 2015)  

3)  ตวัแปรก ำกบั (Moderator) คือ ปัจจยัประชำกรศำสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อำย ุ
สถำนภำพ กำรศึกษำ ต ำแหน่ง ประเภทองค์กำร ผูติ้ดเช้ือ HIV/AIDS ในองค์กำร และกำรเขำ้ร่วม
โครงกำรประกวด  

จำกตวัแปรท่ีศึกษำสำมำรถเสนอกรอบแนวคิดในกำรวจิยัคร้ังน้ีดงัภำพท่ี 3.1 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
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3.3  ค าถามงานวจิัย 

1)  สถำนกำรณ์ของนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
และควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร ในองคก์ำรท่ีศึกษำเป็นอยำ่งไร 

2)  ควำมแตกต่ำงของนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวติกำรท ำงำน 
และควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร ในองคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑ์ประเมินและองคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำร
ประกวดเป็นอยำ่งไร 

3)  นโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์
กบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรอยำ่งไร 

4)  ควำมสำมำรถในกำรท ำนำยควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร ของนโยบำยและกำรจดักำรด้ำน
เอดส์ในท่ีท ำงำนและคุณภำพชีวติกำรท ำงำนเป็นอยำ่งไร 

3.4  สมมติฐานงานวจิัย  

1)  องค์กำรท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมินและองค์กำรท่ีไม่ได้เขำ้ร่วมโครงกำรประกวด มีควำม
แตกต่ำงของนโยบำยและกำรจดักำรด้ำนเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน และควำม 
พึงพอใจต่อองคก์ำร 

2)  นโยบำยและกำรจดักำรด้ำนเอดส์ในท่ีท ำงำนมีควำมสัมพนัธ์กับควำมพึงพอใจต่อ
องคก์ำร 

3)  คุณภำพชีวติกำรท ำงำนมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร 
4)  นโยบำยและกำรจัดกำรด้ำน เอดส์ ใน ท่ีท ำงำนและคุณภำพชี วิตกำรท ำงำน  

สำมำรถร่วมกนัท ำนำยควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรได ้

3.5  องค์การทีศึ่กษา 

 ลกัษณะองคก์ำรท่ีศึกษำคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
1)  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมินจำกโครงกำรส่งเสริมกำร

ด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบติัแห่งชำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและบริหำรจดักำรดำ้นเอดส์ในสถำนท่ีท ำงำน 
ภำยใต้ “โครงกำรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในท่ีท ำงำน” ปี พ.ศ. 2559 (ดูภำคผนวก ก) 
ทั้งหมดจ ำนวน 23 องคก์ำร แบ่งออกเป็นเทศบำลเมือง จ ำนวน 2 องคก์ำร เทศบำลต ำบล จ ำนวน 12 
องคก์ำรและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 9 องคก์ำร รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 3.1  
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ตารางที ่3.1  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผำ่นเกณฑป์ระเมิน จำกองคก์ร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ

ป้องกนัเอดส์ในท่ีท ำงำน” ปี พ.ศ. 2559 

รายช่ือองค์การ 

1. เทศบำลเมืองปำงมะค่ำ อ.ขำณุวรลกัษบุรี  
จ.ก ำแพงเพชร 

2. เทศบำลเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย 
3. เทศบำลต ำบลเหมืองง่ำ อ.เมือง จ.ล ำพูน 
4. เทศบำลต ำบลจริม อ.ท่ำปลำ จ.อุตรดิตถ ์
5. เทศบำลต ำบลวงัเจำ้ อ.วงัเจำ้ จ.ตำก 
6. เทศบำลต ำบลสลกบำตร  

อ.ขำณุวรลกัษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 
7. เทศบำลต ำบลทุ่งทรำย  

อ.ทรำยทองวฒันำ จ.ก ำแพงเพชร 
8. เทศบำลต ำบลท่ำมะกำ  

อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 
9. เทศบำลต ำบลลูกแก  

อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 
10. เทศบำลต ำบลน ้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย 
11. เทศบำลต ำบลจ ำปี อ.ศรีธำตุ จ.อุดรธำนี 

 12. เทศบำลต ำบลหนองบวัระแหว  
อ.หนองบวัระแหว จ.ขอนแก่น 

13. เทศบำลวงัชยั อ.น ้ำพอง จ.ขอนแก่น 
14. เทศบำลต ำบลฆอ้งชยัพฒันำ  

อ.ฆอ้งชยั จ.กำฬสินธ์ุ 
15. อบต. ท่ำขนุรำม อ.เมือง จ. ก ำแพงเพชร 
16. อบต. คลองคูณ อ.ตะพำนหิน จ. พิจิตร 
17. อบต. ดงเสือเหลือง  

อ.โพธ์ิประทบัชำ้งจ.พิจิตร 
18. อบต. นำแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 
19. อบต. รองเมือง อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 
20. อบต. บองอ อ.ระแงะ จ.นรำธิวำส 
21. อบต. ควนโส อ. ควนเนียง จ.สงขลำ 
22. อบต. บำงพรม อ.บำงคนที  

จ.สมุทรสงครำม 
23. อบต. หนองยำว อ.เมือง จ.สระบุรี 

แหล่งทีม่า: กรมควบคุมโรค. (2559). เร่ือง รายช่ือองค์กรท่ีผ่านการประเมินองค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่
ใจป้องกันเอดส์ในท่ีท างาน ปี 2559. ประกำศกรมควบคุมโรค. 

2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ
ป้องกนัเอดส์ในท่ีท ำงำน” ปี พ.ศ. 2559  จ  ำนวน 23 องค์กำร แบ่งออกเป็นเทศบำลเมือง จ ำนวน 2 
องค์กำร เทศบำลต ำบล จ ำนวน 12 องค์กำร และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 9 องค์กำร 
ส ำหรับกำรเลือกองค์กำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรนั้น พิจำรณำจำกพื้นท่ีตั้งใกลเ้คียงกบัองค์กำรท่ี
ผำ่นเกณฑ์กำรประเมินเป็นเกณฑ์ในกำรเลือกโดยเลือกจำกองคก์ำรประเภทเดียวกนัและอยูใ่นพื้นท่ี
อ ำเภอเดียวกนัหรืออ ำเภอใกลเ้คียงท่ีอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนัรำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 3.2 
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ตารางที่ 3.2  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่เขำ้ร่วมโครงกำรประกวดองคก์ร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ

ป้องกนัเอดส์ในท่ีท ำงำน” ปี พ.ศ. 2559 

รายช่ือองค์การ 

1. เทศบำลเมืองหนองปลิง อ.เมือง  
จ.ก ำแพงเพชร 

2. เทศบำลเมืองรำชบุรี อ.เมือง จ.รำชบุรี 
3. เทศบำลต ำบลอุโมงค ์อ.เมือง จ.ล ำพูน 
4. เทศบำลต ำบลร่วมจิต อ.ท่ำปลำ  

จ.อุตรดิตถ ์
5. เทศบำลต ำบลไมง้ำม อ.เมือง จ. ตำก 
6. เทศบำลต ำบลขำณุวรลกัษบุรี  

อ.ขำณุวรลกัษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 
7. เทศบำลต ำบลลำนกระบือ  

อ.อ ำเภอลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร 
8. เทศบำลต ำบลท่ำไม ้อ.ท่ำมะกำ  

จ.กำญจนบุรี 
9. เทศบำลต ำบลดอนขมิ้น อ.ท่ำมะกำ  

จ.กำญจนบุรี 
10. เทศบำลต ำบลนำอำน อ.เมืองเลย จ.เลย 
11. เทศบำลต ำบลศรีธำตุ อ.ศรีธำตุ จ.อุดรธำนี 

 12. เทศบำลต ำบลโคกสะอำด  
อ.หนองบวัระแหว จ.ขอนแก่น 

13. เทศบำลต ำบลน ้ำพอง อ.น ้ำพอง 
 จ.ขอนแก่น 

14. อบต. วงัทอง อ.เมือง จงัหวดัก ำแพงเพชร 
15. อบต. วงัส ำโรง อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 
16. อบต.โพธ์ิประทบัชำ้ง อ.โพธ์ิประทบัชำ้ง  

จ.พิจิตร 
17. อบต. ปำกขำ้วสำร อ.เมือง จ.สระบุรี 
18. อบต. บำงสะแก อ.บำงคนที  

จ.สมุทรสงครำม 
19. อบต. ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 
20. อบต. โพนทอง อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 
21. อบต. ตนัหยงมสั อ.ระแงะ จ.นรำธิวำส 
22. อบต. รัตภูมิ อ. ควนเนียง จ.สงขลำ 
23. อบต. โคกสะอำด อ.ฆอ้งชยั จ. กำฬสินธ์ุ 

แหล่งทีม่า: กรมควบคุมโรค. (2559). เร่ือง รายช่ือองค์กรท่ีผ่านการประเมินองค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่
ใจป้องกันเอดส์ในท่ีท างาน ปี 2559. ประกำศกรมควบคุมโรค. 

3.6  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ บุคลำกร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักบริหำรท้องถ่ิน 
เจำ้หน้ำท่ี และลูกจำ้ง (กำรศึกษำคร้ังน้ีไม่ศึกษำกลุ่มขำ้รำชกำรทำงกำรเมือง) จำกองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 46 องคก์ำร กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอยำ่งในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้ำรก ำหนดขนำด
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ของกลุ่มตวัอย่ำงของคอแครน (Cochran, 1977) โดยไม่ทรำบกลุ่มประชำกรและทรำบวำ่มีจ ำนวน
มำก ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% สำมำรถค ำนวณขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งไดด้งัน้ี 

n =  Z2/4e2 

n = ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอ้งกำร 
e = ระดบัควำมคลำดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยำ่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
Z = ค่ำ Z ท่ีระดับควำมเช่ือมัน่หรือระดบันัยส ำคญั (ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% หรือระดับ

นยัส ำคญั 0.05 มีค่ำ Z = 1.96)  

n = 1.962 / 4(0.052) 
n = 384 

ทั้งน้ีเพื่อให้ไดผ้ลงำนวิจยัท่ีครอบคลุม ผูว้ิจยัจึงท ำกำรเก็บแบบสอบถำมกบักลุ่มตวัอย่ำง
จ ำนวน จำก 46 องคก์ำร องคก์ำรละ 12 คน รวมทั้งส้ิน 552 คน โดยใชว้ิธีกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบเลือก
กลุ่มตวัอยำ่งแบบโควตำ (Quota  Sampling) โดยก ำหนดสัดส่วนกลุ่มตวัอยำ่งตำมสัดส่วนพนกังำน
จำกโครงสร้ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงสำมำรถแบ่งจ ำนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งออกเป็น 
นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ร้อยละ 25  เก็บแบบสอบถำมองค์กำรละ 3 ชุด เจำ้หน้ำท่ี ร้อยละ 40 เก็บ
แบบสอบถำมองค์กำรละ 5 ชุด และลูกจ้ำง ร้อยละ 35 เก็บแบบสอบถำมองค์กำรละ 4 ชุด จึง
น ำมำใชอ้ำ้งอิงในกำรก ำหนดโควตำกำรสุ่มตวัอยำ่ง รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 3.3  
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ตารางที ่3.3  อตัรำกำรสุ่มตวัอยำ่งตำมแบบโควตำตำมต ำแหน่งงำน 

กลุ่ม ต าแหน่ง จ านวน  
(ชุด) 

นกับริหำรงำนทอ้งถ่ิน  
(25%) 

ปลดัเทศบำล, ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล, รอง
ปลดัเทศบำล, รองปลดั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล, 
ผูอ้  ำนวยกำรกอง, หวัหนำ้ส ำนกังำนปลดั, หวัหนำ้ฝ่ำย ฯลฯ 

138 

เจำ้หนำ้ท่ี 
(40%) 

 

เจำ้หนำ้ท่ีวเิครำะห์นโยบำยและแผน, นกัพฒันำชุมชน,  
นกัประชำสัมพนัธ์, เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป, เจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรงำนทะเบียน, เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและบญัชี,  
นกับริหำรงำนช่ำง, นิติกร,  นกัวชิำกำรศึกษำ, เจำ้หนำ้ท่ี
สำธำรณสุข ฯลฯ 

220 

ลูกจำ้ง 

(35%) 

ลูกจำ้งประจ ำ พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ พนกังำนจำ้งทัว่ไป เช่น 
ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีวเิครำะห์, ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร, ผูช่้วย
เจำ้หนำ้ท่ีบนัทึกขอ้มูล, พนกังำนขบัรถยนต,์ คนงำนประจ ำรถ
ขยะ, นกักำรภำรโรง, คนงำนทัว่ไป, ผูช่้วยนกัพฒันำชุมชน,  
ครูดูแลเด็กอนุบำล ฯลฯ 

194 

ส ำหรับกำรสัมภำษณ์ผูว้จิยัจะสัมภำษณ์หลงัจำกเก็บขอ้มูลแบบสอบถำมเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ผูใ้ห้สัมภำษณ์คือ ผูต้อบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ี พิจำรณำเลือกผูใ้ห้สัมภำษณ์ตำมประเภท
ขององคก์ำร  

3.7  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในกำรรวบรวมและเก็บข้อมูลกำรวิจัยในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถำม 
(Questionnaire) และแบบสัมภำษณ์ (Interview Form)  
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3.7.1  เคร่ืองมือแบบสอบถาม 

แบบสอบถำมในกำรวิจยัในคร้ังน้ีออกแบบมำเพื่อสอบถำมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถำม สอบถำมควำมคิดเห็นต่อนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวิต
กำรท ำงำน และสอบถำมควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรของผูต้อบแบบสอบถำม (ดูภำคผนวก ข) 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม มีข้อค ำถำม 10 ข้อ 
ประกอบดว้ยค ำถำมขอ้ท่ี 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10  เป็นค ำถำมชนิดเลือกตอบ โดยมีขอ้ค ำถำมเก่ียวกบั เพศ 
สถำนภำพสมรส  ระดบักำรศึกษำขั้นสูงสุด และ ต ำแหน่งงำนของผูต้อบแบบสอบถำม ยกตวัอยำ่ง
เช่น  

1. เพศ    [  ] ชำย   [  ] หญิง 

 ต่อมำค ำถำมขอ้ 6, 7 เป็นค ำถำมชนิดเต็มค ำตอบในแบบสอบถำมมีขอ้ค ำถำมเก่ียวกบั อำย ุ
อำยงุำนในองคก์ำรปัจจุบนั และอำยใุนต ำแหน่งงำนปัจจุบนั ยกตวัอยำ่งเช่น 

  6. อำยใุนองคก์ำรปัจจุบนั................ปี................เดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเร่ืองนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน ผูว้ิจยัสร้ำงแบบ
วดัจำกกำรทบทวนเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมแนวคิดของคณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำดว้ยกำรป้องกนั
และแกไ้ขปัญหำเอดส์ (2555) เร่ือง แนวปฏิบติัแห่งชำติว่ำดว้ยกำรป้องกนัและบริหำรจดักำรดำ้น
เอดส์ในสถำนท่ีท ำงำน จ ำนวน 4 ดำ้น จ ำนวน 17 ขอ้ ดงัน้ี กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์
ในท่ีท ำงำน  มี  5 ข้อ (ข้อ 1 -5) กำรป้องกันกำรติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์  มี  4 ข้อ (ข้อ 6 -9)  
กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เข้ำถึงสิทธิประโยชน์มี 4 ข้อ (ข้อ 10-13) และกำรส่งเสริมกำรอยู่
ร่วมกันในท่ีท ำงำน มี 4 ข้อ (ข้อ 14-17) กำรตอบค ำถำมเป็นกำรเลือกตอบ โดยใช้มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 6 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Type Scale) ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (1) ไปถึงเห็นดว้ย
อย่ำงยิ่ง (6) ตรวจให้คะแนนกำรตอบเป็น 1 ถึง 6 คะแนนตำมล ำดบั ตวัอย่ำงขอ้ค ำถำมแสดงใน
ตำรำงท่ี 3.4 
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ตารางที ่3.4  ตวัอยำ่งแบบสอบถำมเร่ืองนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่                          เหน็ด้วยอย่างยิง่ 
1 2 3 4 5 6 

กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน 
1 องคก์ำรของท่ำนไม่ตรวจเลือดหำเช้ือเอชไอวี/เอดส์

ก่อนกำรจำ้งงำน 
1 2 3 4 5 6 

2 องคก์ำรของท่ำนรักษำควำมลบัเร่ืองเอชไอว/ีเอดส์  
ส่วนบุคคลของบุคลำกรเป็นอยำ่งดี 

1 2 3 4 5 6 

3 ถำ้หำกมีผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในองคก์ำรของท่ำน  
เขำจะไดรั้บกำรปฏิบติัเหมือนบุคลำกรทัว่ไป 

1 2 3 4 5 6 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน ผูว้ิจยัไดน้ ำแบบวดัตำมควำมคิดของแอชวินิ 
(Ashwini, 2014) ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มประชำกรท่ีศึกษำ ครอบคลุมเน้ือหำ
เก่ียวกบัคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนจ ำนวน 4 ดำ้น จ ำนวน 15 ขอ้ ดงัน้ี กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรม
และ เพี ย งพอ  มี  4 ข้อ  (ข้อ  18-21)  โอก ำสควำมก้ ำวหน้ ำในอำชีพ  มี  4 ข้อ  (ข้อ  22-25)  
กำรฝึกอบรมและพฒันำ จ ำนวน 3 ขอ้ (ขอ้ 26-28) และควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน จ ำนวน  
4 ขอ้ (ขอ้ 29-32) กำรตอบเป็นกำรเลือกตอบโดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ 6 ระดบั ของลิเคิร์ท 
(Likert Type Scale) ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (1) ไปถึงเห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง (6) ตรวจให้คะแนนกำร
ตอบเป็น 1 ถึง 6 คะแนนตำมล ำดบั ตวัอยำ่งขอ้ค ำถำมแสดงในตำรำงท่ี 3.5  
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ตารางที ่3.5  ตวัอยำ่งแบบสอบถำมคุณภำพชีวติกำรท ำงำน 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่                           หน็ด้วยอย่างยิง่ 

1 2 3 4 5 6 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 
18 องคก์ำรของท่ำนจ่ำยค่ำตอบแทนใหก้บับุคลำกรอยำ่ง

เพียงพอและยติุธรรมตำมผลงำนท่ีท ำ 
1 2 3 4 5 6 

19 ค่ำตอบแทนท่ีท่ำนไดรั้บเหมำะสมกบัควำมสำมำรถ
และควำมพยำยำมของท่ำน 

1 2 3 4 5 6 

20 ค่ ำต อบ แทน ขอ งท่ ำน มี ค ว ำม เห ม ำะส ม แล ะ 
เป็นธรรมกบัสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

1 2 3 4 5 6 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อองค์กำร จ ำนวน 3 ด้ำน จ ำนวน 13 ข้อ ดังน้ี   
ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององค์กำร ของซงและคณะ (Chung et al., 2012) มี 5 ขอ้ (ขอ้ 33-37)  
ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององค์กำร ของบำร์เน (Barnes, 2015) มี 4 ขอ้ (ข้อ 38-41) 
ควำมพึงพอใจต่องำน จำกของเสนำสุและวีรกุล (Senasu & Virakul, 2015)  มี 4 ข้อ (ข้อ 42-45)   
กำรตอบค ำถำมเป็นกำรเลือกตอบโดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ 6 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Type 
Scale) ตั้งแต่ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง (1) ไปถึงเห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง (6) ตรวจให้คะแนนกำรตอบเป็น 1 ถึง 6 
คะแนนตำมล ำดบั ตวัอยำ่งขอ้ค ำถำมแสดงในตำรำงท่ี 3.6 
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ตารางที ่3.6  ตวัอยำ่งแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่                         เห็นด้วยอย่างยิง่ 
1 2 3 4 5 6 

ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร 

33 โดยทัว่ไปแลว้ท่ำนพอใจกบันโยบำยในองคก์ำรของ
ท่ำน 

1 2 3 4 5 6 

34 องคก์ำรของท่ำนมีกำรก ำหนดนโยบำยไวอ้ยำ่งชดัเจน 1 2 3 4 5 6 
35 นโยบำยในองคก์ำรของท่ำนสำมำรถน ำไปปฏิบติัได้

จริงอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
1 2 3 4 5 6 

 ส ำหรับแบบสอบถำมส่วนท่ี 2-4 ใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ 6 คะแนน ของลิเคิร์ท (Likert 
Type Scale) เน่ืองจำก Likert 6 คะแนนมีขอ้ดีคือ มีแนวโนม้กำรล ำเอียงและควำมน่ำเช่ือถือมำกกวำ่ 
Likert's Scale 5 คะแนน (Chomeya, 2010) ส ำหรับกำรรำยงำนแบบสอบถำมส่วนท่ี 2-4 ยึดตำม
รำยงำนผลกำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สถ-อปท) ประจ ำปี พ.ศ. 
2560  รำยงำนค่ำเฉล่ียตำมระดบัของคะแนนโดยแบ่งเป็น 5 ระดบั (กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน, 2560) ผูว้จิยัจึงคิดเกณฑว์ดัระดบัจะคิดจำกสูตรมำตรฐำนจำก  6 ระดบั เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 ค่ำพิสัย (Range)    =  (ค่ำสูงสุด – ค่ำต ่ำสุด) 
               จ  ำนวนชั้น 
     =  (6-1)/5 = 1   

 ดังนั้ นช่วงระยะห่ำงเท่ำกับ 1 โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ  แสดงถึงผู ้ตอบแบบสอบถำม 
มีควำมเห็นด้วยต่อนโยบำยและกำรจดักำรเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน และควำม 
พึงพอใจต่อองคก์ำร ในระดบัต่ำง ๆ รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 3.7  
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ตารางที ่3.7  เกณฑใ์นกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉล่ีย 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย 

5.1-6.0 เห็นดว้ยสูงมำก 
4.1-5.0 เห็นดว้ยสูง 
3.1-4.0 เห็นดว้ยปำนกลำง 
2.1-3.0 เห็นดว้ยต ่ำ 
1.0-2.0 เห็นดว้ยต ่ำมำก 

 ส ำหรับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ยึดตำมแนวคิดของ 
บุญธรรม กิจปรีชำบริสุทธ์ิ (2549) รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 3.8  

ตารางที ่3.8  เกณฑใ์นกำรแปลควำมหมำยค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

ค่าสัมประสัทธ์ิสหสัมพันธ์ ความหมาย 

±0.71 ถึง ±1.00 มีควำมสัมพนัธ์สูง 
±0.30 ถึง ±0.70 มีควำมสัมพนัธ์ปำนกลำง 
±0.29 ถึง ±0.01 มีควำมสัมพนัธ์ต ่ำ 

0 หรือไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ ไม่มีควำมสัมพนัธ์ 

3.7.2  เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรสัมภำษณ์คือ แบบสัมภำษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้ำง (Semi-Structured 
Interview) (ดูภำคผนวก ค) โดยแบ่งแบบสัมภำษณ์ออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปขององค์กำรและผูใ้ห้สัมภำษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือองค์กำร ท่ีอยู ่รำยละเอียด
กำรติดต่อ ช่ือผูใ้ห้สัมภำษณ์ ต ำแหน่ง อำยุ เพศ อำยุในองคก์ำรปัจจุบนั และอำยใุนต ำแหน่งปัจจุบนั 
ระดบักำรศึกษำ โทรศพัท ์

ส่วนท่ี 2 ค ำถำมกำรวิจัย ประกอบด้วยค ำถำมกำรวิจัย จ  ำนวน 4 ข้อ และค ำถำมใน 
กำรสัมภำษณ์ จ ำนวน 5 ขอ้ รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 3.9 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส ำหรับผูว้จิยั  
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ตารางที ่3.9  ค ำถำมกำรสัมภำษณ์ 

ค าถามงานวจัิย ค าถามการสัมภาษณ์ 

1. สถำนกำรณ์ของนโยบำยและกำร
จดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน 
คุณภำพชีวติกำรท ำงำน และ
ควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร ใน
องคก์ำรท่ีศึกษำเป็นอยำ่งไร 

- ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไรกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ี
ยติุธรรมและเพียงพอ โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ 
กำรฝึกอบรมและพฒันำ และควำมสมดุลในชีวิต
และกำรท ำงำน ท่ีท่ำนไดรั้บจำกองคก์ำรของท่ำน 

- ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรกับนโยบำยและกำร
จดักำรด้ำนเอดส์ในท่ีท ำงำน ดำ้นกำรคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนเก่ียวกับเอดส์ในท่ีท ำงำน กิจกรรมกำร
ป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ กำรช่วยเหลือ
ดูแลบุคลำกรให้ เข้ำถึงกำรรักษำตำมสิทธิ  กำร
ส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกนัในท่ีท ำงำน ท่ีท่ำนไดรั้บจำก
องคก์ำรของท่ำน 

- ในกำรท ำงำนของท่ำน ปัจจุบนัท่ำนมีควำมพึงพอใจ
ต่อนโยบำยขององค์กำร กำรบริหำรจัดกำรของ
องคก์ำรและงำนหรือไม่อยำ่งไร 

2. ควำมแตกต่ำงของนโยบำยและ
กำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน 
คุณภำพชีวติกำรท ำงำน และ
ควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร ใน
องคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑป์ระเมินและ
องคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำร
ประกวดเป็นอยำ่งไร 

3. นโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์
ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวติกำร
ท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์กบัควำม
พึงพอใจต่อองคก์ำรอยำ่งไร 

- กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ โอกำส
ควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ กำรฝึกอบรมและพฒันำ และ
ควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน ปัจจยัใดบ้ำงท่ี มี
ควำมสัมพันธ์หรือส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำร
ท ำงำนของท่ำนในปัจจุบนั 

- ปัจจัยด้ำนนโยบำยและกำรจัดกำรด้ำนเอดส์ในท่ี
ท ำงำน ได้แก่ กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับ
เอดส์ในท่ีท ำงำน กำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวีและ
เอดส์ กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงกำรรักษำ
ตำมสิทธิประโยชน์ และกำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกัน
ในท่ีท ำงำน ปัจจยัใดบ้ำงท่ีมีควำมสัมพนัธ์หรือส่งผล
ต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของท่ำนในปัจจุบนั 

4. ควำมสำมำรถในกำรท ำนำยควำม
พึงพอใจต่อองคก์ำร ของนโยบำย
และกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ี
ท ำงำนและคุณภำพชีวติกำร
ท ำงำนเป็นอยำ่งไร 
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3.8  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
1)  ควำมแม่นตรงในเน้ือหำแบบสอบถำม (Content Validity) ใช้กำรอ้ำงอิงกับ

ควำมหมำย แนวคิดและทฤษฎี จำกเอกสำรและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและตรวจควำมถูกตอ้งเหมำะสม
ของขอ้ควำม โดยกำรตรวจค่ำ IOC จำกผูท้รงคุณวฒิุประกอบดว้ย ศำสตรำจำรย ์ดร. กลัยำณี เสนำสุ  
ศำสตรำจำรย์ ดร. บุษยำ วีรกุล รองศำสตรำจำรย์ ดร. ชัยยุทธ ชิโนกุล และ ดร. มยุรี อำยุพงศ ์
หลังจำกผู ้ทรงคุณวุติได้ตรวจค่ำ IOC ผู ้วิจ ัยได้น ำค่ำคะแนนมำค ำนวณหำค่ำ IOC แต่ละข้อ  
เพื่อพิจำรณำน ำขอ้แบบสอบถำมท่ีมีค่ำ IOC รวมไม่ต ่ำกวำ่ 0.5 ไปใชจ้ริง (ดูภำคผนวก ง)  

นอกจำกน้ีผูว้ิจยัได้ตรวจค่ำควำมแม่นตรงตำมเกณฑ์สัมพนัธ์ (Criterion Related 
Validity) เพื่อตรวจสอบควำมแม่นตรงของแบบสอบถำมท่ีแสดงถึงควำมสำมำรถของแบบสอบถำม
ในกำรวิเครำะห์หรือท ำนำยพฤติกรรมศำสตร์ (DeVellis, 2017) โดยทดสอบควำมแม่นตรงตำม
เกณฑ์สัมพนัธ์ของนโยบำยและกำรจดักำรเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน กบัควำมพึง
พอใจในงำน พบว่ำนโยบำยและกำรจดักำรเอดส์ในท่ีท ำงำนและคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนทุกด้ำน 
มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมพึงพอในใจงำนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 3.10 
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ตำรำงท่ี 3.10  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งนโยบำยและกำรจดักำรเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวติกำร

ท ำงำน กบัควำมพึงพอใจในงำน 

ตัวแปร ความพงึพอใจในงาน 

กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน .404** 
กำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ .387** 
กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรใหเ้ขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ .475** 
กำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในท่ีท ำงำน .413** 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ .378** 
โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ .455** 
กำรฝึกอบรมและพฒันำ .505** 
ควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำน .629** 

หมายเหตุ: n= 498; ** P < .01 

2) ควำมน่ำเช่ือถือของแบบสอบถำม (Reliability) เม่ือผ่ำนกำรควำมแม่นตรงใน
เน้ือหำแบบสอบถำมแลว้ น ำไปทดสอบคุณภำพก่อนน ำไปใช้จริง (Pilot Testing) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่
ตวัอย่ำง จ  ำนวน 40 คน น ำมำหำควำมสัมพนัธ์รำยขอ้กบัทั้งฉบบั (Item-Total Correlation) เม่ือท ำ
กำรตัดข้อค ำถำมท่ีมีคุณภำพไม่ดีทิ้ง (ค่ำสัมพันธ์รำยข้อทั้ งฉบับต ่ำ) แล้วจึงหำค่ำควำมเช่ือถือ 
(Reliability) ด้วยกำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึง
ระดับแอลฟำ(Alpha) ≥ 0.7 จะได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีเช่ือถือได้ (Osborne, 
2008) พบวำ่แบบสอบถำมทั้งฉบบัมีค่ำเท่ำกบั 0.939 (ดูภำคผนวก จ) และเม่ือน ำแบบสอบถำมไปใช้
จริงมีค่ำควำมเช่ือมัน่จำกสัมประสิทธ์ิแอลฟำของครอนบำค มีค่ำเท่ำกบั 0.961 (ดูภำคผนวก ฉ) ทั้งน้ี
ไม่พบวำ่ตวัแปรใดมีค่ำสัมประสิทธ์ิต ่ำกวำ่ 0.7 แสดงในตำรำงท่ี 3.11 
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ตารางที ่3.11  ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ

แบบสอบถำม 

ตัวแปร 
Alpha  

(Pilot test) 
Alpha  

(น าไปใช้จริง) 

กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในองคก์ำร .730 .834 

กำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ .805 .879 

- กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรใหเ้ขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ .882 .896 

- กำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในองคก์ำร .891 .940 

- กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ .832 .889 

- โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ .846 .877 

- กำรฝึกอบรมและพฒันำ .857 .866 

- ควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำน .887 .826 

- ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร .827 .919 

- ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององคก์ำร .939 .933 

- ควำมพึงพอใจต่องำน .841 .835 

ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำของครอนบำคทั้งฉบบั 0.939 0.960 

3.9  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 กำรรวบรวมและเก็บขอ้มูลกำรวจิยัในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรใช้
แบบสอบถำมและกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์  

3.9.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

ผู ้วิจัยโทรศัพท์ไปย ังองค์กำรท่ี ศึกษำเพื่ อแนะน ำตัวและขอควำมอนุ เครำะห์ เก็บ
แบบสอบถำมผำ่นส ำนกัปลดัแต่ละองคก์ำร หลงัจำกนั้นจึงส่งหนงัสือขออนุญำตให้นกัศึกษำไปท ำ
กำรทอดแบบสอบถำมและเก็บรวบรวบรวมข้อมูล จำกคณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สถำบัน
บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (ดูภำคผนวก ช) พร้อมแนบแบบสอบถำม จ ำนวน 12 ชุด น ำส่งทำง
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ไปรษณียแ์บบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ไปยงัองคก์ำรท่ีศึกษำพร้อมกบัแนบซองจดหมำยเปล่ำ
จ่ำหน้ำซองหน่วยงำนท่ีส่งกลบัพร้อมทั้งติดแสตมป์แบบลงทะเบียน เพื่อส่งแบบสอบถำมกลบัถึง
ผูว้ิจ ัย เม่ือผ่ำนไป 1 สัปดำห์ ผู ้วิจ ัยตรวจสอบกำรได้รับจดหมำยผ่ำนระบบติดตำมไปรษณีย ์
(Thailand Post Tracking System) หลังจำกนั้นโทรศัพท์สอบถำมควำมคืบหน้ำในกำรตอบแบบ
สอบจำกทุกองค์กำร หำกองค์กำรใดไม่ได้รับจดหมำย ผูว้ิจ ัยจะส่งจดหมำยส่งไปอีกคร้ังและ
โทรศพัท์ติดตำมองคก์ำรท่ียงัไม่ไดส่้งแบบสอบถำมกลบัมำเป็นระยะ นอกจำกน้ีเพื่อเป็นกำรจูงใจ
กำรท ำแบบสอบถำมคร้ังน้ีผูว้จิยัไดร้ะบุขอ้ควำม “เพียงท่ำนตอบแบบสอบถำม 1 ชุด ผูว้จิยัจะสมทบ
เงินช่วยเหลือ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ จ ำนวน 5 บำท” ลงในหนำ้แรกของแบบสอบถำม 

ผลกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถำมพบวำ่มีจ ำนวน 44 องคก์ำรจำกทั้งหมด 46 องคก์ำร
ท่ีตอบแบบสอบถำม แบ่งออกเป็นองค์กำรท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมินจ ำนวน 23 องค์กำร ประกอบดว้ย
เทศบำลเมือง 2 องคก์ำร เทศบำลต ำบล จ ำนวน 12 องคก์ำร และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 9 
องคก์ำร ส่วนองคก์ำรท่ีไม่เขำ้ร่วมโครงกำรประกวดจ ำนวน 21 องคก์ำร ประกอบดว้ย เทศบำลเมือง 
2 องค์กำร เทศบำลต ำบล 10 องค์กำร และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 9 องค์กำร มีผูต้อบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 522 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.56 เม่ือท ำกำรตรวจคุณภำพแบบสอบถำมสำมำรถ
ใชไ้ดจ้ริงจ ำนวน 498 คิดเป็นร้อยละ 90.21 แบ่งออกเป็นองคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑ์ประเมิน 264 ชุด และ
องคก์ำรท่ีไม่เขำ้ร่วมประกวด 234 ชุด รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 3.12 
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ตารางที ่3.12  รำยละเอียดกำรเก็บขอ้มูลแบบสอบถำม 

หัวข้อ ข้อมูล 

ปี พ.ศ. ท่ีท ำงำนวจิยั 2560 
วนัท่ีส่งแบบสอบถำม 18 พฤศจิกำยน 2560 
จ ำนวนองคก์ำรท่ีส่งแบบสอบถำม (องคก์ำร) 46 
จ ำนวนแบบสอบถำมท่ีเก็บรวบรวม (ชุด) 552 
จ ำนวนองคก์ำรท่ีตอบแบบสอบถำม (องคก์ำร) 44 
• องคก์ำรผำ่นเกณฑป์ระเมิน (องคก์ำร) 23 

เทศบำลเมือง (องคก์ำร) 2 
เทศบำลต ำบล (องคก์ำร) 12 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (องคก์ำร) 9 

• องคก์ำรท่ีไม่เขำ้ร่วมโครงกำร (องคก์ำร) 21 
เทศบำลเมือง (องคก์ำร) 2 
เทศบำลต ำบล (องคก์ำร) 10 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (องคก์ำร) 9 

จ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำม (ชุด) 522 
จ ำนวนแบบสอบถำมท่ีใชไ้ด ้(ชุด) 498 

องคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑป์ระเมิน (ชุด) 264 
องคก์ำรท่ีไม่เขำ้ร่วมประกวด (ชุด) 234 

อตัรำกำรตอบแบบสอบถำมทั้งหมด (%) 94.56 
อตัรำกำรตอบแบบสอบถำมท่ีใชไ้ด ้(%) 90.21 

3.9.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยสัมภาษณ์ 

กำรสัมภำษณ์เพื่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกกำรตอบแบบสอบถำม ผูใ้ห้สัมภำษณ์คือ
ผูต้อบแบบสอบถำม แบ่งตำมกลุ่มประเภทขององคก์ำร กำรสัมภำษณ์ด ำเนินงำนหลงัจำกเก็บขอ้มูล
แบบสอบถำมเสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยผูว้ิจยัไดส้ัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ระหว่ำงเดือนกุมภำพนัธ์ ถึง 
มีนำคม พ.ศ. 2561 ใช้เวลำในกำรสัมภำษณ์ประมำณ 1 ชั่วโมง โดยผูใ้ห้สัมภำษณ์ทุกคนจะได้รับ
แบบสัมภำษณ์อยำ่งนอ้ยสองสัปดำห์ก่อนกำรสัมภำษณ์ ผลกำรสัมภำษณ์มีผูใ้ห้สัมภำษณ์จ ำนวน 12 
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คน จำก 12 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มำจำกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมิน
จ ำนวน 6 คน และองคก์ำรท่ีไม่เขำ้ร่วมประกวดจ ำนวน 6 คน 

3.10  ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจยัในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงกำรเก็บ
แบบสอบถำมและขอ้มูลผูใ้หก้ำรสัมภำษณ์  

3.10.1  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถำมมีจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำม 498 คน จำกองคก์ำรไดผ้ำ่นเกณฑ์
กำรประเมินจำกโครงกำรประกวด “องค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกนัเอดส์ในท่ีท ำงำน ปี 2559” 
53.0% และองคก์ำรไม่เขำ้ร่วมโครงกำรประกวด 47.0% ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
68.4% มีอำยุระหวำ่ง 31-40 ปี 47% มีสถำนภำพสมรส 56.1% กำรศึกษำของผูต้อบแบบสอบถำมอยู่
ในระดบัอุดมศึกษำจบปริญญำตรี 45.9% และปริญญำโท 33.2% ปฏิบติังำนในต ำแหน่งเจำ้หน้ำท่ี 
46.2% ส่วนใหญ่ท ำงำนในเทศบำลต ำบล 46.8% และผูต้อบแบบสอบถำมตอบวำ่ในองคก์ำรท่ีไม่มีผู ้
ติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ 86.9%  

ในองค์กำรท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมินมีผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน 53.0% ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง 37.1% มีอำยรุะหวำ่ง 31-40 ปี 25.1% มีสถำนภำพสมรส 30.2% จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี 
จ ำนวน 28.9% ปฏิบติังำนในต ำแหน่งเจำ้หน้ำท่ี 21.6% ท ำงำนในเทศบำลต ำบล 27.1% และผูต้อบ
แบบสอบถำมตอบวำ่ในองคก์ำรท่ีไม่มีผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ 46.9% ส่วนในองคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้
ร่วมประกวดมีผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน 47.0% ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 31.2% มีอำยุระหว่ำง  
36-40 ปี 15.1% มีสถำนภำพสมรส 25.9% จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท 20.7% ปฏิบัติงำนใน
ต ำแหน่งเจำ้หน้ำท่ี 24.6% ส่วนใหญ่ท ำงำนในอบต. 22.7% และผูต้อบแบบสอบถำมตอบว่ำใน
องคก์ำรท่ีไม่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ 40% รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 3.13 
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ตารางที ่3.13  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

หัวข้อ 1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

 หัวข้อ 1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

เพศ  ระดบักำรศึกษำขั้นสูงสุด    

ชำย 16.2 15.4 31.6  ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี 10.5 9.8 20.3 
หญิง 37.1 31.2 68.4  ปริญญำตรี  28.9 17.0 45.9 

อำย ุ  ปริญญำโท 12.5 20.7 33.2 
นอ้ยกวำ่ 26 ปี 4.5 2.9 7.3  ปริญญำเอก 0.2 0.4 0.6 
26-30 ปี 8.4 3.9 12.2  ต ำแหน่งงำน    
31-35 ปี 10 6.9 16.9  ผูบ้ริหำร 11.2 10.0 21.2 
36-40 ปี 15.1 15.1 30.1  เจำ้หนำ้ท่ี 21.6 24.6 46.2 
41-45 ปี 7.1 8.4 15.5  ลูกจำ้ง 19.6 13.0 32.6 
46-50 ปี 3.9 6.5 10.4  ประเภทขององคก์ำร    
มำกกวำ่ 50 ปี 3.5 4.1 7.5  เทศบำลเมือง 4.6 4.6 9.2 

สถำนภำพสมรส     เทศบำลต ำบล 27.1 19.7 46.8 
โสด 19.2 17.8 36.9  อบต. 21.3 22.7 44.0 
สมรส 30.2 25.9 56.1  กำรเขำ้ร่วมประกวด 53.0 47.0 100 
หยำ่ร้ำง 3.3 2.4 5.7  ผูติ้ดเช้ือในองคก์ำร    
หมำ้ย 0.2 1.0 1.2  มี 2.9 5.7 8.6 

     ไม่มี 46.9 40.0 86.9 
     อ่ืน ๆ 2.4 2.0 4.5 

หมายเหตุ:  (1) ร้อยละของจ ำนวนผูท่ี้ตอบแบบสอบถำมจำกองคก์ำรไดผ้ำ่นเกณฑก์ำรประเมิน 
  (2) ร้อยละของจ ำนวนผูท่ี้ตอบแบบสอบถำมจำกองคก์ำรไม่เขำ้ร่วมโครงกำรประกวด 
  (3) ร้อยละของจ ำนวนผูท่ี้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 

3.10.2  ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผูใ้หส้ัมภำษณ์คือ บุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 12 
คน จำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผำ่นเกณฑ์ประเมินและองคก์ำรท่ีไม่เขำ้ร่วมประกวดกลุ่มละ 
6 คน ผูใ้ห้สัมภำษณ์ท ำงำนอยูใ่นเทศบำลเมือง จ ำนวน 2 คน เทศบำลต ำบล จ ำนวน 5 คน และอบต.
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จ ำนวน 5 คน ผูใ้ห้สัมภำษณ์ปฏิบติังำนในต ำแหน่งผูบ้ริหำร จ ำนวน 6 คน ต ำแหน่งพนกังำน จ ำนวน 
5 คน และต ำแหน่งลูกจำ้ง จ  ำนวน 1 คน เพศชำยและหญิงเท่ำกนั ส่วนใหญ่มีอำยุระหวำ่ง 40-50 ปี  
มีอำยุงำนในองค์กำรปัจจุบันมำกกว่ำ 10 ปี และส่วนใหญ่จบกำรศึกษำในระดับปริญญำโท 
รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 3.14 

ตารางที ่3.14  ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภำษณ์ 

ผู้ให้
สัมภาษณ์ 

ต าแหน่งงาน องค์การ เพศ อายุ อายุใน
องค์การ 

ระดับ
การศึกษา 

องค์การผ่านเกณฑ์การประเมิน 

คนท่ี 1 เจำ้หนำ้ท่ีสำธำรณสุข เทศบำลเมือง จ.เลย หญิง 48 10 ปริญญำตรี 
คนท่ี 2 หวัหนำ้ส ำนกั เทศบำลต ำบล  

จ.กำญจนบุรี 
หญิง 49 20 ปริญญำตรี 

คนท่ี 3 หวัหนำ้ฝ่ำยอ ำนวยกำร เทศบำลต ำบล   
จ.ขอนแก่น 

หญิง 47 13 ปริญญำโท 

คนท่ี 4 ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ี
สำธำรณสุข 

เทศบำลต ำบล  
จ. ล ำพูน 

ชำย 29 3 ปริญญำตรี 

คนท่ี 5 ปลดั อบต. จ.สงขลำ ชำย 45 20 ปริญญำโท 
คนท่ี 6 นกัทรัพยำกรมนุษย ์ อบต. จ.ก ำแพงเพชร หญิง 39 7 ปริญญำตรี 

องค์การทีไ่ม่ได้เข้าร่วมการประกวด 

คนท่ี 7 นกัทรัพยำกรมนุษย ์ เทศบำลเมือง จ.รำชบุรี หญิง 45 15 ปริญญำโท 
คนท่ี 8 รองปลดั เทศบำลต ำบล 

 จ.ขอนแก่น 
ชำย 50 3 ปริญญำโท 

คนท่ี 9 เจำ้หนำ้ท่ีพฒันำชุมชน เทศบำลต ำบล 
 จ.ก ำแพงเพชร 

ชำย 38 6 ปริญญำตรี 

คนท่ี 10 ปลดั อบต. จ.สมุทรสงครำม ชำย 48 15 ปริญญำโท 
คนท่ี 11 หวัหนำ้ส ำนกั อบต. จ.นรำธิวำส ชำย 44 8 ปริญญำโท 
คนท่ี 12 นกับริหำรงำนทัว่ไป อบต. จ.กำฬสินธ์ุ หญิง 39 13 ปริญญำตรี 
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3.11  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมและ 
กำรวเิครำะห์ขอ้มูลกำรสัมภำษณ์ 

3.11.1  การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัน ำขอ้มูลแบบสอบถำมท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ำกกลุ่มตวัอย่ำงมำตรวจคุณภำพและควำม
ถูกตอ้งก่อนท ำกำรลงรหัสขอ้มูล เม่ือท ำกำรลงรหัสขอ้มูลแลว้ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับ
ก ำร วิ จั ย ท ำงสั ง ค ม ศ ำส ต ร์  SPSS 24 (Statistical Package for the Social Science - SPSS for 
Windows) เป็นเคร่ืองมือกำรวเิครำะห์ดงัน้ี 

1)  สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) เพื่อหำควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ 
(Percentage) ค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ของลักษณะกลุ่ม
ตวัอยำ่ง 

2)  สถิติอนุมำน (Inferential Statistic) เพื่อวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉล่ีย 
2 กลุ่มแบบเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples t-test) ของตวัแปรในองค์กำรท่ีผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินและองค์กำรท่ีไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรประกวด เพื่อทดสอบสมมุติฐำนโดยกำรใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficients) เพื่อหำค่ำควำมสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรต่ำง ๆ และเพื่อกำรวิเครำะห์ถดถอยแบบล ำดบัชั้น (Hierarchical Regression) เพื่อหำค่ำร้อย
ละในกำรพยำกรณ์ในกำรท ำนำย  

3.11.2  การวเิคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ขอ้มูลกำรสัมภำษณ์ผูว้ิจยัน ำขอ้มูลจำกสัมภำษณ์มำรวบรวมและเรียบ
เรียงในแบบสัมภำษณ์และน ำเสนอในผลกำรศึกษำในลกัษณะกำรพรรณนำ และวเิครำะห์ขอ้มูลโดย
ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content Analysis) โดยน ำผลกำรศึกษำมำเปรียบเทียบกบัผลกำรศึกษำ
จำกแบบสอบถำมและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



 

 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 บทน้ีจะน ำเสนอผลกำรศึกษำท่ีได้จำกกำรรวบรวมค ำตอบในแบบสอบถำมและ 
กำรสัมภำษณ์ ผลของกำรศึกษำเป็นกำรตอบตำมค ำถำมวจิยัจ ำนวน 4 ขอ้ 

4.1  ค าถามวิจัยข้อที่ 1 สถานการณ์ของนโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างาน และความพึงพอใจต่อองค์การ ในองค์การที่ศึกษาเป็น
อย่างไร 

 ผลกำรศึกษำระดบัควำมคิดเห็นต่อนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน มีค่ำเฉล่ีย 
4.32 หมำยถึง ผูต้อบแบบสอบถำมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมพึงพอใจต่อนโยบำยและ
กำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจำรณำแต่ละดำ้นพบวำ่อยูใ่นระดบัสูงทุกดำ้น
คือ กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ (ค่ำเฉล่ีย 4.37) กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชน
เก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน (ค่ำเฉล่ีย 4.36) กำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์  (ค่ำเฉล่ีย 4.30) 
และกำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในท่ีท ำงำน (ค่ำเฉล่ีย 4.25) ตำมล ำดบั 

 ผลกำรศึกษำระดบัควำมคิดเห็นต่อคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน มีค่ำเฉล่ีย 4.27 หมำยถึง ผูต้อบ
แบบสอบถำมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพชีวติกำรท ำงำนในระดบัสูง 
เม่ือพิจำรณำแต่ละด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับสูงทุกด้ำนคือ กำรฝึกอบรมและพฒันำ (ค่ำเฉล่ีย 4.50) 
ควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน (ค่ำเฉล่ีย 4.33) โอกำสควำมกำ้วหน้ำในอำชีพ (ค่ำเฉล่ีย 4.23) 
และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ (ค่ำเฉล่ีย 4.08) 

 ผลกำรศึกษำระดับควำมพึงพอใจต่อองค์กำร มีค่ำเฉล่ีย 4.52 หมำยถึง หมำยถึง ผูต้อบ
แบบสอบถำมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรในระดบัสูง เม่ือพิจำรณำ
แต่ละดำ้นพบวำ่อยูใ่นระดบัสูงทุกดำ้นคือ ควำมพึงพอใจต่องำน (ค่ำเฉล่ีย 4.71) ควำมพึงพอใจต่อ
นโยบำยขององคก์ำร (ค่ำเฉล่ีย 4.44) และควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององคก์ำร (ค่ำเฉล่ีย 
4.42) ตำมล ำดบั รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4.1 และผูว้ิจยัไดน้ ำเสนอผลกำรศึกษำระดบัตำมขอ้
ค ำถำมทั้งฉบบัท่ีภำคผนวก ซ 



72 

ตารางที ่4.1  ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัของตวัแปรต่ำง ๆ  

ตัวแปร x ̅ S.D. ระดับ 

นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในทีท่ างาน 4.32 0.98 สูง 
กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน 4.36 1.07 สูง 
กำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ 4.30 1.19 สูง 
กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรใหเ้ขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ 4.37 1.06 สูง 
กำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในท่ีท ำงำน 4.25 1.22 สูง 

คุณภาพชีวติการท างาน 4.27 0.79 สูง 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 4.08 1.05 สูง 
โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ 4.23 1.00 สูง 
กำรฝึกอบรมและพฒันำ 4.50 0.88 สูง 
ควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำน 4.33 0.89 สูง 

ความพงึพอใจต่อองค์การ 4.52 0.82 สูง 
ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร 4.44 0.92 สูง 
ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององคก์ำร 4.42 1.02 สูง 
ควำมพึงพอใจต่องำน 4.71 0.85 สูง 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมเร่ืองสถำนกำรณ์ของนโยบำยและกำรจดักำรด้ำน
เอดส์ในท่ีท ำงำน พบว่ำผูใ้ห้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่ให้ควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจต่อนโยบำยและ
กำรจดักำรด้ำนเอดส์ในท่ีท ำงำนในเชิงบวก ซ่ึงอำจเกิดจำกจำกองค์กำรมีกิจกรรมด้ำนเอดส์ใน
องค์กำรเน่ืองจำกองค์กำรท่ีศึกษำเป็นองค์กำรท่ีมีหน้ำท่ีในกำรดูแลปัญหำเอชไอวีและเอดส์ใน
ชุมชนดว้ย ส่งผลท ำใหบุ้คลำกรมีโอกำสเขำ้ร่วมกิจกรรมดำ้นเอดส์ทั้งกิจกรรมเร่ืองเอดส์ในท่ีท ำงำน
และกิจกรรมเอดส์เพื่อสังคมและชุมชน ซ่ึงกิจกรรมให้ควำมรู้บุคลำกรเก่ียวกบัเร่ืองเอดส์ท่ีถูกตอ้ง
ท ำให้บุคลำกรมีทศันคติต่อกำรจดักำรเอดส์ท่ีดีและอำจมีทศันคติต่อนโยบำยและกำรจดักำรด้ำน
เอดส์ในท่ีท ำงำนท่ีดีดว้ย โดยเฉพำะองค์กำรท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินท่ีมีกิจกรรมเร่ืองเอดส์ในท่ี
ท ำงำนท่ีชดัเจนส่งผลให้บุคลำกรมีทศันคติและควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองเอดส์ท่ีดี ส่วนองคก์ำรท่ีไม่
เขำ้ร่วมประกวดส่วนใหญ่จะมีจดักิจกรรมดำ้นเอดส์ให้กบับุคลำกรในเร่ืองกำรป้องกนักำรติดเช้ือ
เผยแพร่เร่ืองเอดส์ให้กบัชุมชนเพื่อเป็นกำรรณรงคป้์องกนัในชุมชนซ่ึงบุคลำกรจะเป็นผูป้ฏิบติังำน
โดยตรง และมีผูใ้ห้สัมภำษณ์กลุ่มหน่ึงท่ีให้ควำมคิดเห็นว่ำในองค์กำรยงัไม่มีกำรน ำนโยบำยดำ้น
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เอดส์ในท่ีท ำงำนหรือจดักิจกรรมดำ้นเอดส์มำปฏิบติัในองคก์ำรซ่ึงควำมคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภำษณ์
แสดงรำยละเอียดในตำรำงท่ี 4.2 และตำรำงท่ี 4.3 

ตารางที ่4.2  ควำมคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่อนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 เป็นเร่ืองดีท่ีองคก์ำรมีกิจกรรมในกำรด ำเนินกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำเอดส์
ในองค์กำร เห็นได้ว่ำองค์กำรมีควำมรับผิดชอบต่อบุคลำกรและชุมชนและ
ผูบ้ริหำรใส่ใจในในเร่ืองละเอียดอ่อน กำรอบรมท ำให้เข้ำใจเร่ืองเอดส์ข้ึน  
และในองค์กำรมีทีมท ำงำนเร่ืองเอดส์มีกำรวดัควำมรู้ของบุคลำกร มีกิจกรรม
กำรให้ควำมรู้ไม่ เ ลือกปฏิบัติ  มีประกำศนโยบำยเอดส์ในท่ีท ำงำนและ 
มีกำรประชำสัมพนัธ์และมีกำรรณรงคใ์หบุ้คลำกรตรวจเลือด 

คนท่ี 2 กิจกรรมท ำให้เขำ้ใจเร่ืองเอดส์ข้ึนจำกเดิมท่ีคิดวำ่เอดส์เป็นเร่ืองท่ีไกลตวัไปและ
ไม่ได้ให้ควำมสนใจเท่ำไร แต่เม่ือหน่วยงำนมีกิจกรรมเลยท ำให้ได้เข้ำร่วม
กิจกรรมด้วย เลยมีควำมรู้เร่ืองเอดส์ท่ีถูกต้องกว่ำเดิม กำรท่ีองค์กรเข้ำร่วม
ประกวดเหมือนท ำใหบุ้คลำกรตอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรมดำ้นเอดส์ 

คนท่ี 3 อปท. ถือเป็นหน่วยงำนท่ีท ำงำนในพื้นท่ีใกลชิ้ดกบัประชำชน ส ำหรับเร่ืองเอดส์
ในองค์กำรถือเป็นโครงกำรท่ีดี เ ม่ือผู ้น ำให้ควำมส ำคัญกับเร่ืองน้ีท ำให้ 
ทุกอย่ำง เป็นรูปธรรมมำก ข้ึน เหมือนเป็นกระตุ้น เ ร่ือง น้ีให้ ต่ืนตัว ข้ึน  
เม่ือบุคลำกรมีควำมรู้ทัศนคติท่ีถูกต้องแล้วกำรท ำงำนไม่ว่ำจะท ำงำนกับ 
ผูท่ี้ติดเช้ือในองคก์ำรและชุมชนยอ่มปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งไม่ไปรังเกียจผูติ้ดเช้ือ  

คนท่ี 4 กำรมีกิจกรรมนโยบำยด้ำนเอดส์ในองค์กำรเป็นส่วนหน่ึงท่ีส ำคัญในกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลำกรให้เขำ้ใจเร่ืองเอดส์ และสำมำรถน ำควำมรู้
จำกกิจกรรมน้ีไปประยุกต์ในกำรช่วยเหลือกับผู ้ติดเช้ือเอดส์ในชุมชนให้
สำมำรถเข้ำถึงระบบกำรช่วยเหลือเพื่อให้ผูติ้ดเช้ือเอดส์ด ำรงชีวิตต่อไปได้  
บทบำทของ อปท.คือกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชนในกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำเอดส์ร่วมเจำ้หนำ้ท่ีสำธำรณสุขและอสม.ท ำให้กำรด ำเนินงำนเร่ือง
เอดส์ในองคก์ำรและชุมชนบรรลุผล  
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ตารางที ่4.2  ควำมคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่อนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ (ต่อ) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 5 กำรท ำงำนเร่ืองเอดส์ในท่ีท ำงำนมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนข้ึนมำโดยมีกำรจดั
กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีกระตุน้และเร่ิมตน้ขบัเคล่ือนให้องค์กำรท ำงำนร่วมกนัและ
เป็นโครงกำรจำกเม่ือก่อนท่ีท ำงำนโดยไม่มีกรอบเกณฑ์ท่ีชดัเจนเท่ำไรในเร่ือง
เอดส์ในองค์กำร และเป็นกำรให้ควำมรู้ให้บุคลำกรในหน่วยงำนด้วยในกำร
เขำ้ใจเร่ืองเอดส์เพรำะหน่วยงำนเป็นหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีในกำรแกไ้ขปัญหำ
เอดส์ในสังคม กำรท่ีบุคลำกรมีควำมรู้หรือทศันคติท่ีถูกตอ้งแลว้ยอ่มส่งผลดีใน
กำรท ำงำน  

คนท่ี 6 มีกำรจดัโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ให้กบับุคลำกร มีส่วนร่วม
ในกำรป้องกนัเอดส์ เกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ในกำรป้องกนัเอดส์ ท ำใหมี้ทศันคติ
ท่ีดีข้ึนถือเป็นโครงกำรท่ีดีและไม่ค่อยมีหน่วยงำนท ำกนัอยำ่งจริงจงั 

คนท่ี 8 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเอดส์เป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยขององค์กำรเพรำะ 
มีหน้ำท่ีโดยตรงในกำรดูแลผูติ้ดเช้ือในพื้นท่ีรับผิดชอบ ในภำพรวมส่วนใหญ่
จะเนน้กลุ่มบุคลำกรและเยำวชนในพื้นท่ีให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรป้องกนั
กำรติดเช้ือเอชไอวี และให้เคำรพและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์กบั
ผูอ่ื้น 

 

 

 

 

 

 

 



75 

ตารางที ่4.3  ควำมคิดเห็นท่ีไม่พึงพอใจต่อนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์  

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 7 ในองค์กำรไม่ได้มีนโยบำยเอดส์ในท่ีท ำงำนท่ีชัดเจนมีเพียงนโยบำย 
ในกำรช่วยเหลือป้องกันกำรติดเช้ือเอดส์ในชุมชนมำกกว่ำ ทั้ งน้ีบุคลำกร 
ต้องมีควำมรู้ท่ีถูกต้องก่อน มีกำรจดัอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ืองเอดส์ 
ในกำรป้องกนักำรติดเช้ือเอดส์แก่บุคลำกรบำ้ง และมีกำรให้ควำมรู้บุคลำกร 
ในกำรปฏิบัติตนในกำรอยู่ร่วมกันกับผูท่ี้ติดเช้ือเพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ท่ี
ถูกตอ้งและสำมำรถไปดูแลประชำชนในพื้นท่ี  

คนท่ี 9 ส่ิงท่ีสอดคลอ้งในเร่ืองน้ีคือ ในองคก์ำรมีกำรอบรมและปลูกฝังให้เขำ้ใจถึงชีวติ 
ร่ืองเอดส์ส่วนใหญ่จะเป็นกำรอบรมเร่ืองยำเสพติดแลว้มีเร่ืองเอดส์เขำ้มำเป็น
ส่วนหน่ึง และมีกำรอบรมบุคลำกรให้ตระหนักถึงปัญหำ เช่น โรคเอดส์  
ปัญหำยำเสพติด ปัญหำสังคม เม่ือบุคลำกรมีควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งสำมำรถแกไ้ข
ปัญหำได ้แกไ้ขปัญหำเอดส์ได ้นอกจำกน้ีองคก์ำรยงัมีกำรจดักิจกรรมสัมมนำ
ใหก้บัเยำวชนเก่ียวกบัเร่ืองเอดส์และยำเสพติดควบคู่กนัไปดว้ย 

คนท่ี 10 ส ำหรับนโยบำยเอดส์ในองคก์ำรยงัไม่มีนโยบำยท่ีชดัเจน แต่หน่วยงำนมีหนำ้ท่ี
ในกำรดูแลและจ่ำยเงินสงเครำะห์เบ้ียยงัชีพให้แก่ผูป่้วยเอดส์เป็นประจ ำ 
ทุกเดือน องค์กำรมีกำรประชำสัมพนัธ์เก่ียวกับกำรป้องกันโรคเอดส์เพื่อให้
ประชำชน เยำวชน และนกัเรียน รู้จกัวธีิป้องกนัและกำรอยูร่่วมกนัในสังคม 

คนท่ี 11 องค์กำรไม่มีนโยบำยเร่ืองเอดส์ในท่ีท ำงำนเน่ืองจำกบุคลำกรส่วนใหญ่นบัถือ
ศำสนำอิสลำม เร่ืองเอดส์ เร่ืองเพศสัมพนัธ์จะถือเป็นเร่ืองท่ีพึงสังวร 

คนท่ี 12 องคก์ำรไม่มีกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในองคก์ำร มีเพียงสิทธิในกำรตรวจและรักษำ
โรคโดยมีสวสัดิกำร ค่ำรักษำพยำบำล แต่ไม่ได้เฉพำะเจำะจงด้ำนเอดส์หรือ 
โรคใดเป็นกำรเฉพำะ 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมเร่ืองสถำนกำรณ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและ
เพียงพอ พบว่ำโดยผูใ้ห้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่ตอบว่ำระดบัควำมพึงพอใจต่อกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอค่ำตอบแทนท่ีได้รับยงัขำดควำมยุติธรรมและเพียงพอ อำจเกิดจำกกำรขำด
ควำมโปร่งใสของระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนยงัไม่พิจำรณำจำก
ควำมสำมำรถและปริมำณงำนท่ีรับผิดชอบ โดยปริมำณงำนท่ีรับผิดชอบกบัค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บไม่
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มีควำมเหมำะสมกนั ค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บไม่สอดคลอ้งกบัสภำพในปัจจุบนัท่ีค่ำใชจ่้ำยสูงข้ึนทุกดำ้น 
และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนไม่ไดย้ึดตำมระบบกำรจ่ำยเงินของขำ้รำชกำรพลเรือน จำกกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นต่อควำมพึงพอใจต่อกำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยทัว่ไปแลว้บุคลำกรมกัจะไม่พึงพอใจในกำร
ค่ำตอบแทนขององคก์ำร ซ่ึงจำกกำรสัมภำษณ์คร้ังน้ีสำมำรถแบ่งควำมเห็นออกเป็นควำมคิดเห็นท่ี
พึงพอใจกบักำรจ่ำยค่ำตอบและไม่พึงพอใจ รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4.4 และตำรำงท่ี 4.5 

ตารางที ่4.4  ควำมคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่อค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 2 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหก้บับุคลำกรในองคก์ำรผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำตำมปริมำณ
งำน ควำมรับผดิชอบ เวลำในกำรท ำงำน เพื่อพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน 

คนท่ี 4 จ่ำยค่ำตอบแทนตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยของกระทรวงมหำดไทยมีควำม
ยติุธรรมและเพียงพอ 

คนท่ี 6 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนมีควำมยุติธรรมตำมประเภทและต ำแหน่งงำนท่ีรับผดิชอบ
อยูใ่นปัจจุบนัและระยะเวลำในกำรปฏิบติังำนในองคก์ำร 

คนท่ี 5 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนเหมำะสมแล้วในบำงต ำแหน่ง แต่บำงต ำแหน่งควรมี 
กำรปรับค่ำจำ้งใหเ้หมำะสมตำมวฒิุกำรศึกษำ  

คนท่ี 7 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนมีควำมยุติธรรมดีแล้ว มีเงินเดือนประจ ำต ำแหน่งและ
เพียงพอสำมำรถเล้ียงดูครอบครัวได ้รำยไดข้องรำชกำรทัว่ไป และท ำงำนอยู่
ในพื้นท่ีต่ำงจงัหวดัและอยู่ท่ีบ้ำนเกิดท ำให้ไม่มีค่ำใช้จ่ำยท่ีมำกเกินรำยได้  
เม่ือเทียบกบังำนท่ีท ำอยูเ่ม่ือเทียบกบัรำยไดท่ี้ไดรั้บมีควำมเหมำะสมแลว้ 
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ตารางที ่4.5  ควำมคิดเห็นท่ีไมพ่ึงพอใจต่อค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 องค์กำรควรท ำควำมเขำ้ใจกบับุคลำกรและบริบทกบัค่ำตอบแทนท่ีได้รับมี
ควำมเหมำะสมหรือไม่ และให้บุคลำกรรับรู้ในเร่ืองควำมโปร่งใสของระบบ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นไปอยำ่งมีกฎระเบียบท่ีชดัเจนและมีควำมเป็นธรรม 

คนท่ี 3 ในองค์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธธรมยงัไม่ดีเท่ำท่ีควร ผูบ้ริหำร
ควรให้ควำมส ำคญักบัควำมรู้สึกและจิตใจของคนท ำงำน เพรำะถ้ำบุคลำกร
องค์กำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีท ำให้งำนย่อมมีคุณภำพ ผลจำกกำรค่ำตอบแทนท่ี
มัน่คงยุติธรรมจะช่วยเพิ่มขวญัและก ำลงัใจของผูป้ฏิบติังำนตลอดจนแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำน 

คนท่ี 8 ในปัจจุบนักำรใชชี้วิตควำมเป็นอยูส่่วนมำกรำยไดน้้อยกว่ำค่ำใช่จ่ำย กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บในปัจจุบนันอ้ยเกินไป กำรท ำงำนและกำรรับค่ำตอบแทน
ท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรด ำรงชีวติถือวำ่เป็นส่ิงส ำคญัมำก 

คนท่ี 9 ส ำหรับค่ำตอบแทนน่ำจะน้อยไปเพรำะด้วยต ำแหน่งและหน้ำท่ีท ำให้ภำระ
ค่ำใชจ่้ำยข้ึนเป็นเงำตำมตวัเพรำะค่ำใชจ่้ำยในปัจจุบนัของแพงข้ึนเม่ือเทียบกบั
รำยไดท่ี้ไดรั้บแลว้คิดวำ่ยงัไม่เหมำะสมนอ้ยไป 

คนท่ี 10 ค่ำตอบแทนของบุคลำกรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัมีควำมแตกต่ำง
กบัในระบบ ก.พ. ซ่ึงในปัจจุบนังำนของทอ้งถ่ินจะมีมำกมำยและหลำกหลำย
จึงควรปรับฐำนค่ำตอบแทนของบุคลำกรให้เป็นเดียวกันกับข้ำรำชกำร 
พลเรือน 

คนท่ี 11 ค่ำตอบแทนหรือเงินเดือนเป็นส่ิงส ำคญัล ำดบัแรกท่ีจะกระตุน้ให้เกิดพลงัและ
ก ำลงัใจในกำรปฎิบติัหน้ำท่ี กำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนตำมควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ ตำมผลงำนของแต่ละคนซ่ึงถ้ำเป็นแบบน้ีถือว่ำยุติธรรมและ
เพียงพอ แต่ในองค์กำรท่ีขำ้พเจำ้สังกดัไม่ไดพ้ิจำรณำตำมควำมสำมำรถหรือ
ผลงำนแต่พิจำรณำตำมควำมชอบโดยเวน้ควำมดีซ่ึงควรดูทั้ งควำมดีและ
ควำมชอบ 

คนท่ี 12 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนข้ึนกับต ำแหน่งงำนตำมระเบียบแต่กำรพิจำรณำด้ำน
ควำมสำมำรถและกำรท ำหนำ้ท่ีจริงค่อนขำ้งนอ้ย 
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จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมเร่ืองสถำนกำรณ์โอกำสควำมกำ้วหน้ำในอำชีพใน
องคก์ำรท่ีศึกษำพบวำ่ ผูใ้ห้สัมภำษณ์มีควำมคิดเห็นออกเป็นสองกลุ่มคือ 1) ผูใ้ห้สัมภำษณ์ตอบวำ่มี
ควำมพึงพอใจกบัโอกำสควำมหน้ำในอำชีพท่ีได้รับอำจเกิดจำกกำรองค์กำรเปิดโอกำสให้มีกำร
เล่ือนต ่ำแหน่ง กำรพิจำรณำเล่ือนต ำแหน่งพิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ผลกำรปฏิบติังำน อำยรุำชกำร
หรืออำยใุนกำรท ำงำน เป็นตน้ 2) ผูใ้หส้ัมภำษณ์ตอบวำ่ยงัไม่พึงพอใจกบัโอกำสควำมหนำ้ในอำชีพ
ท่ีไดรั้บจำกองคก์ำรโดยอำจเกิดจำกองคก์ำรไม่ไดพ้ิจำรณำโอกำสควำมกำ้วหนำ้ทำงสำยอำชีพจำก
ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบติักำรในกำรท ำงำน แต่ข้ึนอยูก่บัควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูบ้งัคบับญัชำ 
มีระบบอุปถัมถ์ท่ีพิจำรณำควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพจำกควำมสนิทกับผูบ้ ังคับบัญชำมำกกว่ำ
ควำมสำมำรถท่ีแทจ้ริง และกำรแข่งขนัภำยในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสูง รำยละเอียดแสดง
ในตำรำงท่ี 4.6 และตำรำงท่ี 4.7 

ตารางที ่4.6  ควำมคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่อโอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 ในองค์กำรมีโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพท่ีดีหำกปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและไม่สร้ำงปัญหำใด ๆ มีกำรวำงแผนพฒันำก ำลงัคนและแผน
ควำมกำ้วหนำ้ มีกำรเปิดสอบกำรเล่ือนขั้นในส่วนกลำงท ำให้เกิดแรงจูงใจใน
กำรพฒันำตนเอง 

คนท่ี 2 ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนจะพิจำรณำจำกระยะเวลำกำรปฏิบติังำน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ซ่ึงสำมำรถสอบแข่งขนัเพื่อเล่ือนระดบัท่ีสูงข้ึนได ้

คนท่ี 4 เน่ืองจำกเป็นลูกจำ้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท ำใหมี้โอกำสในกำรสอบเขำ้
รับรำชกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้ 

คนท่ี 6 มีโอกำสควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำน โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำน 
และระยะเวลำในกำรปฏิบติังำน  

คนท่ี 10 มีควำมกำ้วหนำ้ตำมล ำดบัชั้นอำยุรำชกำรและตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน
และสำยงำน เปิดโอกำสใหเ้จำ้หนำ้ท่ีมีควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำนดี 
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ตารางที ่4.7  ควำมคิดเห็นท่ีไมพ่ึงพอใจต่อโอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 3 ควรเพิ่มควำมสนใจในกำรใหบุ้คลำกรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกกวำ่
ท่ีจะคอยเป็นผูน้ ำให้เขำท ำตำม ควรเปิดโอกำสให้มีกำรพฒันำภำยในองค์กำร 
ในสำยงำนเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นและรับฟังบุคลำกรจึงจะเกิด
ควำมรู้สึกรักและมัน่คงในงำนท่ีท ำอยู ่ 

คนท่ี 5 มีควำมกำ้วหน้ำในอำชีพกำรงำน แต่ควรมีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบให้
เหมำะสมกบัควำมสำมำรถและหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ 

คนท่ี 7 ยงัขำดโอกำสทำงควำมก้ำวหน้ำของขำ้รำชกำร อปท. และเป็นทุกต ำแหน่ง 
ควรสำมำรถสอบเล่ือนระดบัไดทุ้กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรสำมำรถ
สอบเปล่ียนสำยงำนได ้และโอกำสควำมกำ้วหนำ้ควรข้ึนอยู่กบัควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำนไม่ข้ึนอยูก่บัควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูบ้งัคบับญัชำ 

คนท่ี 8 ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีโอกำสควำมกำ้วหน้ำในอำชีพมำกแต่มีกำร
แข่งขนัสูงและมีปัจจยัหลำยอยำ่ง เช่น ระบบอุปถมัถ์ ท่ีพิจำรณำควำมกำ้วหนำ้
จำกควำมสนิทมำกกวำ่ควำมสำมำรถท่ีแทจ้ริง 

คนท่ี 9 จำกกำรท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในองคก์รยงัข้ึนอยูก่บัควำมน่ำ
เช่ือถ่ือ ควำมศรัทธำในตวัมำกกวำ่ควำมสำมำรถท่ีมีอยู ่ดว้ยภำระงำนท่ีมำกท ำ
ไม่มีเวลำในกำรท ำผลงำนและกำรเตรียมตวัในกำรสอบเลือนต ่ำแหน่ง 

คนท่ี 11 องคก์ำรท่ีขำ้พเจำ้สังกดัและต ำแหน่งท่ีขำ้พเจำ้ครองอยู ่ปัจจุบนัไม่สำมำรถข้ึน
สู่ระดบัท่ีสูงกว่ำไดถื้อว่ำสูงสุดขณะน้ี ปัจจุบนัขำ้พเจำ้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำ
ส ำนกัปลดั อ ำนวยกำรตน้ ถำ้จะสอบเล่ือนระดบัตอ้งสอบท่ีส่วนกลำงและตอ้ง
ไปสังกดัองคก์รอ่ืน 

คนท่ี 12 มีควำมกำ้วหนำ้ค่อนขำ้งน้อย เน่ืองจำกระบบของระเบียบขอ้บงัคบัท่ีจ  ำกดัทั้ง
ดำ้นงบประมำณและองคก์รตำมขนำดขององคก์ำรท่ีแตกต่ำงกนัของหน่วยงำน
ทอ้งถ่ิน 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมเร่ืองสถำนกำรณ์กำรฝึกอบรมและพฒันำ พบวำ่ผูใ้ห้
สัมภำษณ์ทุกคนตอบวำ่พึงพอใจกบักำรฝึกอบรมและพฒันำในองคก์ำร โดยพบวำ่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีหน่วยงำนกลำงคือ สถำบนัพฒันำบุคลำกรทอ้งถ่ินท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรฝึกอบรมและ
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พฒันำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยกระดับกำรจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
บุคลำกรของอปท. ให้มีศักยภำพ และผูบ้ริหำรในองค์กำรมองถึงศักยภำพและประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลของกำรฝึกอบรมและพฒันำของบุคลำกร เพื่อน ำมำพฒันำตวับุคคลและองคก์ำรก็จะมี
กำรพฒันำไดเ้ร็ว และในองคก์ำรมีกำรจดัฝึกอบรมภำยในหน่วยงำนและเปิดโอกำสให้บุคลำกรไป
ฝึกอบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยองค์กำรมีกำรสนบัสนุนให้บุคลำกรเขำ้รับกำรฝึกอบรมตำม
ควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รำยละเอียดในตำรำงท่ี 4.8 

ตารางที ่4.8  ควำมคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่อกำรฝึกอบรมและพฒันำ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 มีโอกำสไดรั้บกำรฝึกอบรมแต่องคก์ำรควรส่งเสริมกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมทั้ง
ในภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อควำมรู้และให้เกิดผลประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกข้ึน 

คนท่ี 2 ในองค์กำรจะก ำหนดให้บุคลำกรข้ำรับกำรอบรมอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง  
กำรฝึกอบรมเป็นกำรใหค้วำมรู้แก่บุคลำกรเพื่อน ำควำมรู้นั้น ๆ มำพฒันำงำน 

คนท่ี 3 กำรฝึกอบรมและกำรพฒันำในองค์กำรบุคลำกรได้ศึกษำเรียนรู้และได้รับ
โอกำสในกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงสม ่ำเสมอ จะท ำให้ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำนท่ีมำกข้ึน  

คนท่ี 4 สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมควำมเหมำะสมของต ำแหน่งงำน เช่น  
กำรฝึกอบรม พรบ. สำธำรณสุข พรบ.รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

คนท่ี 5 องคก์ำรมีกำรส่งบุคลำกรและลูกจำ้งให้เขำ้รับกำรฝึกอบรมตำมหนำ้ท่ีท่ีได้รับ 
กำรปฏิบติัเพื่อพฒันำตนเองใหมี้ประสิทธิภำพ 

คนท่ี 6 ไดรั้บกำรฝึกอบรมและพฒันำตำมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งในสำยงำนของตนเอง
เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดม้ำพฒันำตนเองและองคก์ำรใหก้ำ้วหนำ้ต่อไป 

คนท่ี 7 ผูบ้ริหำรในองค์กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอยู่เสมอ
สำมำรถเข้ำฝึกอบรมและพฒันำตนเองได้ตำมต ำแหน่งสำยงำนของตนเอง  
มีหลกัสูตรท่ีจดัฝึกอบรมหลำกหลำยตำมสถำบนัพฒันำบุคลำกรทอ้งถ่ินท่ีมี
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมตลอดทั้งปีและมีหลกัสูตรท่ีน่ำสนใจและมีประเด็นท่ี
ทนัต่อยคุปัจจุบนั 
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ตารางที ่4.8  ควำมคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่อกำรฝึกอบรมและพฒันำ (ต่อ) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 8 ในองค์กำรให้ควำมส ำคัญเร่ืองน้ีเป็นอย่ำงมำกมีกำรจัดฝึกอบรมเองใน
หน่วยงำนและเปิดโอกำสให้บุคลำกรไปฝึกอบรม สัมมนำต่ำง ๆ ตำมควำม
เหมำะสม เพรำะกำรฝึกอบรมเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงมำกในชีวิตกำรท ำงำน
ปัจจุบนัเน่ืองจำกโลกมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ มีเทคโนโลยีต่ำง ๆ  
เขำ้มำเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรในกำรท ำงำนมำกข้ึน กำรฝึกอบรมและ
กำรพฒันำเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จึงเป็นส่ิงจ ำเป็น 

คนท่ี 9 กำรฝึกอบรมและพฒันำในองค์กำรมีมำกพอสมควร ทั้งหลกัสูตรระยะยำวท่ี
สถำบนัพฒันำบุคลำกรปกครองส่วนท้องถ่ินของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจดัข้ึนและหลกัสูตรระยะสั้นท่ีให้มหำวิทยำลยัร่วมกบัหน่วยงำน
จดัถือวำ่มำกเพียงพอแต่บำงคร้ังคุณภำพทำงวชิำกำรของผูจ้ดัอำจจะนอ้ยไป 

คนท่ี 10 มีกำรส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปฝึกอบรมตำมสำยงำนครบทุกต ำแหน่งและกำรอบรมและ
พฒันำข้ึนอยู่กบักำรอนุมติัของผูบ้ริหำร บำงทีท่ีมีผูบ้ริหำรดีมองถึงศกัยภำพ
และประสิทธิภำพประสิทธิผลของกำรฝึกอบรมและพัฒนำของบุคลำกร  
เพื่อน ำมำพฒันำตวับุคคลและองคก์รก็จะมีกำรพฒันำไดเ้ร็ว  

คนท่ี 11 กำรฝึกอบรมองค์กkรท่ีสังกัดมีควำมตระหนักและส่งเสริมในด้ำนน้ีดี  
โดยใหทุ้กต ำแหน่งเขำ้รับกำรฝึกอบรมอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

คนท่ี 12 มีโอกำสใหไ้ดเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมทั้งภำคบงัคบัและภำคสมคัรใจ 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมเร่ืองควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน พบว่ำผูใ้ห้
สัมภำษณ์ทุกคนตอบวำ่มีพึงพอใจกบัควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน โดยอำจเกิดจำกกำรท ำงำน
ในหน่วยงำนรำชกำรหรือกำรได้รับรำชกำรท ำให้เกิดควำมภูมิใจในกำรท ำงำน มีเกียรติมีศกัด์ิศรี 
กำรท ำงำนในพื้นท่ีหรือในภูมิเนำท่ีอยู่อำศยักำรท ำงำนใกลชิ้ดกบับำ้นและครอบครับท ำให้ไม่ตอ้ง
เหน่ือยล่ำจำกกำรเดินทำงไปท ำงำนและสำมำรถมีเวลำดูแลครอบครัว นอกจำกน้ีลกัษณะกำรงำน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดมี้เป้ำหมำยหรือกำรแข่งขนัเหมือนองคก์ำรธุรกิจ วฒันธรรม
กำรท ำงำนในองค์กำรในลกัษณะครอบครัวช่วยเหลือซ่ึงและและกนั ท ำให้บุคลำกรไม่เกิดควำม
กดดนัและควำมเครียดในกำรท ำงำนมำก ประกอบกบัลกัษณะงำนเป็นกำรท ำงำนเพื่อดูแลสังคม 
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ชุมชน เป็นกำรท ำงำนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมท ำควำมดีใหก้บัสังคมและชุมชน สำมำรถใชชี้วิต
ใหส้ัมพนัธ์กบักำรท ำงำนไดอ้ยำ่งลงตวั รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4.9 

ตารางที ่4.9  ควำมคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่อควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 ในกำรท ำงำนมีบทบำทระหว่ำงกำรใช้ชีวิตและกำรท ำงำนอย่ำงเหมำะสม  
งำนไม่ส่งผลต่อขวัญก ำลังใจในกำรใช้ชีวิตและควำมเครียด สำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรสร้ำงควำมกำ้วหนำ้และควำมพึงพอใจในกำร
ท ำงำน 

คนท่ี 2 ควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำนชีวิตในกำรท ำงำนในรำชกำรใหค้วำมมัน่คง
ในชีวิตสำมำรถเล้ียงชีวิตและครอบครัวให้มีควำมสุข แต่บำ้งช่วงเวลำมีบำ้งท่ี
ตอ้งแบ่งงำนมำท ำงำนท่ีบำ้นเพื่อใหง้ำนนั้น ๆ สำมำรถส ำเร็จไดต้ำมเวลำ 

คนท่ี 3 มีเวลำจดัสรรงำนใหส้มดุลกบัเวลำท ำงำน กำรเดินทำงมีสัดส่วนท่ีเหมำะสมทั้ง
เร่ืองชีวิตในครอบครัว กำรสร้ำงควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำนนั้นจะเห็น
ไดว้ำ่เม่ือเรำสำมำรถจดัสรรไดดี้ จะส่งผลต่อคุณภำพในกำรท ำงำน 

คนท่ี 4 งำนไม่หนกัเกินไปและลงพื้นท่ีเป็นควำมสนใจและสำมำรถให้ค  ำปรึกษำแก่
ชุมชน ช่วยเหลือชำวบำ้นเร่ืองสุขภำพตำมควำมสำมำรถท่ีศึกษำมำ 

คนท่ี 5 มีควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำนดีแลว้เพรำะส่วนใหญ่บุคลำกรเป็นคนใน
พื้นท่ีและอำศยัใกลท่ี้ท ำงำน ท ำให้ไม่ตอ้งเดินทำงไกลและเป็นกำรท ำงำนตอบ
แทนชุมชนของตนเอง 

คนท่ี 6 ในกำรท ำงำนสำมำรถจดัสรรเวลำท ำงำนกบัเวลำส่วนตวัไดล้งตวั ท ำให้ไม่มี
ควำมเหน่ือยล่ำจำกกำรท ำงำนและสำมำรถเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม 

คนท่ี 7 กำรท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือไดว้่ำมีควำมสมดุลในชีวิตเป็น
อย่ำงมำก เน่ืองจำกลกัษณะงำนไม่หนักเกินไปและไม่ตอ้งแข่งขนักบัคนอ่ืน
มำก กำรท ำงำนในองค์กำรจะอยู่ในลักษณะครอบครัวช่วยเหลือกัน และ 
กำรท ำงำนในภูมิล ำเนำของตนเองท ำให้มีอิสระไม่ตอ้งเดินทำงไปท ำงำนไกล
และไดอ้ยูก่บัครอบครัว 
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ตารางที ่4.9  ควำมคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่อควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำน (ต่อ) 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 8 ควำมสมดุลในชีวิตกำรท ำงำนมีควำมพอดี งำนมีประสิทธิภำพและไม่กระทบ
ต่อกำรพกัผ่อนและเวลำของครอบครัวประกอบด้วยท ำงำนในชุมชนไม่
เสียเวลำและพลงังำนในกำรเดินทำงเหมือนกบักำรท ำงำนในกรุงเทพ 

คนท่ี 9 เร่ืองน้ีรู้สึกดีมำกเพรำะชีวิตก่อนท่ีจะมำท ำงำนในอปท. ท ำงำนธุรกิจ หลงัจำก
ไดย้ำ้ยมำท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท ำให้รู้สึกว่ำเป็นกำรท ำงำน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมท ำควำมดีให้กบัสังคมและชุมชน คิดวำ่ตอนน้ีชีวิต
มีควำมสมดุลกวำ่แต่ก่อนมำก 

คนท่ี 10 ควำมสมดุลในชีวิตกำรท ำงำนของขำ้รำชกำรเป็นอำชีพท่ีมัน่คงและมีเกียรติ 
มีศกัด์ิศรี มีควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำนดี 

คนท่ี 11 มีควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน เน่ืองจำกสถำนท่ีท ำงำนอยู่ในภูมิล ำเนำ
สำมำรถใชชี้วติใหส้ัมพนัธ์กบักำรท ำงำนไดอ้ยำ่งลงตวั 

คนท่ี 12 ข้ึนอยูก่บัภำระงำนและกำรบริหำรจดักำรของตวับุคคลถึงแมจ้ะอยูใ่นต ำแหน่ง
หนำ้ท่ีเดียวกนัก็ตำมควำมสมดุลของชีวิตและกำรท ำงำนก็ยอมแตกต่ำงกนัไป
แต่งำนท่ีท ำอยูไ่ม่ไดท้  ำใหเ้สียก ำลงัใจในกำรด ำรงชีวติ 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมเร่ืองควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร พบวำ่ผูใ้ห้สัมภำษณ์
ส่วนใหญ่ตอบว่ำพึงพอใจกบันโยบำยขององค์กำร อำจเกิดจำกนโยบำยขององค์กำรทั้งนโยบำย
ส ำหรับบุคลำกรในองค์กำรและนโยบำยส ำหรับชุมชน สังคม ได้ก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงไว้
ชดัเจน มีควำมโปร่งใส โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรและประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
นโยบำยขององค์กำร และนโยบำยท่ีตั้ งไวส้ำมำรถปฏิบัติได้จริงและบรรลุตำมวตัถุประสงค์ 
นอกจำกน้ีนโยบำยขององค์กำรสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของบุคลำกรและสำมำรถแก้ไข
ปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนไดแ้ละประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีข้ึนและมีสภำพแวดลอ้มท่ีน่ำ
อยู ่ทั้งน้ีมีผูใ้หส้ัมภำษณ์กลุ่มหน่ึงตอบวำ่ไมพ่ึงพอใจกบันโยบำยขององคก์ำร อำจเกิดจำกนโยบำยมี
ควำมยดืหยุน่สูงสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมสภำพแวดลอ้มในยคุปัจจุบนั ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ของนโยบำยท่ีวำงไวแ้ละกำรไม่ให้กบัควำมส ำคญักบันโยบำย รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4.10 
และตำรำงท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.10  ควำมคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 มีควำมพึ งพอใจในนโยบำย เพรำะองค์กำร มีกำรก ำหนดเ ป้ ำหมำย 
ในกำรปฏิบติังำนไวช้ดัเจน และมีควำมโปร่งใสช่ือตรง เป็นธรรม เปิดโอกำส
ใหป้ระชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร 

คนท่ี 2 นโยบำยขององคก์ำรมีประโยชน์ต่อบุคลำกร ชุมชน ในองคก์ำรมีนโยบำยใน
กำรดูแลบุคลำกร นโยบำยขององค์กำรสำมำรถตอบสนองและแกไ้ขปัญหำ
ควำมเดือนร้อนของประชำชนได้และประชำชนมีคุณภำพชีวิต ดี ข้ึน 
มีสภำพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 

คนท่ี 4 มีควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององค์กำรเพรำะนโยบำยขององค์กำรสำมำรถ
แกไ้ขปัญหำดำ้นต่ำง ๆ ภำยในองค์กำรและชุมชน และมีกำรก ำหนดนโยบำย
ไวช้ดัเจนและขบัเคล่ือนองคก์ำรตำมวสิัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้

คนท่ี 5 มีควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำรท่ีชดัเจน 
คนท่ี 6 มีควำมพึงพอใจและด ำเนินกำรตำมนโยบำยตำมขีดสมรรถนะท่ีเหมำะสม 

สำมำรถปฏิบติังำนใหบ้รรลุตำมนโยบำยขององคก์ำรได ้
คนท่ี 7 มีควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององค์กำร นโยบำยขององค์กำรสำมำรถท ำได้

จริงและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนและบุคลำกรในองค์กำร กำรก ำหนด
นโยบำยขององคก์ำรเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในทอ้งถ่ิน 

คนท่ี 8 มีควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร เพรำะในกำรท ำงำนมีขอ้ตกลงร่วมกนั
ระหว่ำงผู ้บังคับบัญชำและผู ้ใต้บังคับบัญชำในกำรก ำหนดนโยบำยของ
องคก์ำรโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ ผูบ้งัคบับญัชำ
เปิดกวำ้งในกำรรับควำมคิดเห็น 

คนท่ี 10 มีควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร เพรำะนโยบำยสำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน ท ำให้มีคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและ 
มีกำรบริกำรทำงสังคม กำรคมนำคมท่ีสะดวกสบำยข้ึน 
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ตารางที ่4.11  ควำมคิดเห็นท่ีไมพ่ึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร  

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 3 นโยบำยขององคก์ำรควรออกแบบใหมี้ควำมยดืหยุน่สูงสำมำรถปรับเปล่ียนได้
ตำมสภำพแวดลอ้มในยุคปัจจุบนั และจะตอ้งจูงใจให้บุคลำกรให้ปฎิบติัให้ได้
อยำ่งมีประสิทธิผล 

คนท่ี 9 นโยบำยขององคก์ำรมีส่ิงไม่ประทบัใจคือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำย
ไดท้ั้งหมด นโยบำยไม่มีกำรพฒันำไม่สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มและเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของนกักำรเมือง 

คนท่ี 11 ไม่มีควำมพึงพอใจเน่ืองจำกนโยบำยยงัไม่ชดัเจนท ำงำนไม่เป็นไปตำมแผน 
ส่วนมำกท ำงำนตำมใจผูบ้ริหำรไม่ค่อยมีหลกักำรในเชิงนโยบำย คิดวนัต่อวนั 
ท ำใหอ้งคก์ำรไม่สำมำรถบรรลุวสิัยทศัน์ท่ีวำงไวไ้ด ้

คนท่ี 12 นโยบำยเป็นเพียงตวัอกัษรท่ีก ำหนดข้ึนเพื่อเป็นกรอบและตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด ซ่ึงบำงคร้ังผูบ้ริหำรแต่ละระดบัก็ไม่ไดใ้หค้วำมส ำคญัในบำงนโยบำย
แต่ใส่ใจบำงนโยบำย  

จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมเร่ืองควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร ดำ้นควำมพึงพอใจต่อ
กำรบริหำรจดักำรในองคก์ำร พบวำ่ผูใ้ห้สัมภำษณ์แสดงควำมคิดเห็นออกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 
1) กลุ่มท่ีพึงพอใจกบัควำมพึงพอใจต่อกำรกำรบริหำรจดักำรในองค์กำร อำจเกิดจำกกำรบริหำร
จดักำรในองค์กำรผูบ้งัคบับญัชำเขำ้ใจใช้เหตุผลและหลกักำรในกำรบริหำร มีกำรแบ่งงำนท่ีไม่
ซบัซอ้นเหมำะสมกบัควำมสำมำรถของบุคลำกร มีกำรส่งเสริมขวญัก ำลงัใจใหก้บับุคลำกร ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในองคก์ำร มีควำมยุติธรรมและมีจริยธรรมในกำรบริหำร มีกำรท ำงำนเชิงรุกในกำร
ดูแลประชำชน 2) กลุ่มท่ีไม่พึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรในองคก์ำร อำจเกิดจำกกำรบริหำรจดักำร
ในองคก์ำรขำดกำรท ำงำนเชิงรุกไม่มีทิศทำงท่ีชดัเจน ผูบ้ริหำรขำดวิสัยทศัน์ ขำดกำรสนบัสนุนจำก
ผูน้ ำและขำดอิสระในกำรท ำงำน และยงัคงมีระบบอุปถมัถ์เขำ้มำแทรงแซงกำรท ำงำนในองคก์ำร 
รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4.12 และตำรำงท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.12  ควำมคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรในองคก์ำร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 มีควำมพึงพอใจในระดบัปำนกลำง กำรบริหำรควรเนน้กำรปฎิบติังำนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตของบุคลำกรท ำให้องค์กำรมีประสิทธิภำพและสำมำรถปฏิบติังำนได้
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ำร 

คนท่ี 4 มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจดักำรขององค์กำร ผูบ้งัคบับญัชำเขำ้ใจและ
ทรำบถึงปัญหำท่ีเกิดข้ึนและเต็มใจในกำรหำทำงออกร่วมกันมีเหตุผล 
ในกำรสั่งกำร และมีกำรใหก้ ำลงัแก่บุคลำกรอยูเ่สมอ อยูใ่นองคก์ำรเสมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกนั 

คนท่ี 5 มีกำรบริหำรจดักำรองคก์ำรในระดบัดีสำมำรถใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่ำง ๆ 

คนท่ี 6 มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำร มีนโยบำยท่ีชัดเจน  
มีกำรแบ่ งงำน ท่ีไม่ซับซ้อนมีควำม เ ป็นธรรม  และ มีควำมยุ ติธรรม 
ในกำรบริหำร และมีจริยธรรมในองคก์ำร 

คนท่ี 10 กำรบริหำรจดักำรขององคก์รทอ้งถ่ิน เป็นองคก์รท่ีมีควำมใกลชิ้ดกบัประชำชน
มำกท่ีสุด กำรเกิดข้ึนมำของ อปท. ท ำให้ประชำชนไดรั้บประโยชน์โดยตรง มี
กำรท ำงำนเชิงรุกและระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นระบบ เกิดควำมพึงพอใจ
ต่อประชำชน 
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ตารางที ่4.13 ควำมคิดเห็นท่ีไมพ่ึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรในองคก์ำร  

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 2 กำรจดักำรขององค์กำรเป็นองค์กรท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัประชำชน ดงันั้นบุคลำกร
และผูบ้ริหำรควรมีกำรท ำงำนเชิงรุกลงพื้นท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหำและน ำเทคโนโลยี
มำใชใ้นกำรส่ือสำรและแจง้ข่ำวสำรต่ำง ๆ 

คนท่ี 3 กำรบริหำรจดักำรขององค์กำรตอ้งก ำหนดเป้ำหมำยทิศทำงของกำรท ำงำนท่ี
ชดัเจนวดัได ้และไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกผูน้ ำองค์กำรอย่ำงจริงจงั เพิ่มกำรมี
อ ำนำจ กำรใหอิ้สระในกำรบริหำรงำนเองภำยในฝ่ำยงำนนั้น ๆ 

คนท่ี 7 ไม่พึงพอใจต่อกำรบริกำรจัดกำรเท่ำ ท่ีควร ผู ้บริหำรย ังขำดวิสัยทัศน์ 
ในกำรบริหำรยงัมองถึงผลประโยชน์ส่วนตวัมำกเกินไป เช่น กำรตอบสนอง
ต่อคะแนนเสียง ภำพลกัษณ์ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ และไม่ค่อยรับฟังควำม
คิดเห็นของบุคลำกรเท่ำท่ีควร 

คนท่ี 8 กำรบริหำรจดักำรองค์กำรยงัมีช่องว่ำงในกำรมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรับ
มอบหมำย มีระบบอุปถมัถไ์ม่เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง กำรรับคน
เขำ้มำท ำงำนท่ีเกิดจำกระบบอุปถมัถ์ท ำให้ไม่สำมำรถไดค้นท่ีตรงกบังำนและ
งำนไม่มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรท ำงำนภำยในองคก์ำร  

คนท่ี 9 ยงัไม่พึงพอใจในส่วนน้ีเพรำะมีควำมบกพร่องมำก องค์กำรมีปัญหำเร่ือง 
กำรจดักำร ล ำดบักำรท ำงำน กำรกระจำยงำนไม่ดี มีหลำยโครงกำรท่ีพลำดไป
เน่ืองจำกองคก์ำรจดักำรไม่ดี 

คนท่ี 11 มีควำมพึงพอใจนอ้ย เน่ืองจำกมีกำรแทรกแซงในอ ำนำจและหน้ำท่ีของแต่ละ
ระดบั 

คนท่ี 12 พอใจในระดบักลำงด้วยเหตุกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กำรมีหลำยปัจจยั
เส่ียง และควำมพร้อมขององค์กำรและตวับุคคลบำงอย่ำงไม่สำมำรถควบคุม
จำกปัจจยัภำยในได ้

จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมเร่ืองควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร ดำ้นควำมพึงพอใจต่อ
งำนพบวำ่ผูใ้หส้ัมภำษณ์ส่วนใหญ่ตอบวำ่พึงพอใจกบัควำมพึงพอใจต่องำน อำจเกิดจำกลกัษณะงำน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นกำรท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำร งำนมีควำมมัน่คง ลกัษณะงำน
เป็นงำนท่ีสร้ำงผลประโยชน์ให้ส่วนร่วมแก่ สังคม ชุมชน กำรท ำงำนในองคก์ำรมีบรรยำกำศท่ีดีมี
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กำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีระหวำ่งเพื่อนร่วมงำน งำนมีควำมหลำกหลำยและมี
ควำมทำ้ทำยของงำนท่ีท ำ แต่ยงัคงมีปัญหำจำกกำรสั่งกำรท่ีไม่มีระเบียบกฎหมำยรอบรับท ำให้มี
ขอ้จ ำกดัในกำรท ำงำน รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4.14 และตำรำงท่ี 4.15 

ตารางที ่4.14  ควำมคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่องำน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 มีควำมพึงพอใจต่องำนท่ีท ำ  งำนท่ีท ำสำมำรถน ำไปใช้ในกำรสร้ำง
ผลประโยชน์ต่อองคก์ำรและชุมชน ไดรั้บกำรยอมรับจำกผูบ้ริหำรและพฒันำ
ใหอ้งคก์ำรเจริญเติบโต 

คนท่ี 2 มีควำมสุขในกำรท ำงำนอยู่ร่วมกนัอย่ำงมีควำมสุขช่วยเหลือกนัและกนัและ 
มีควำมรับผดิชอบในหนำ้ท่ีกำรงำนของตน 

คนท่ี 4 มีควำมพึงพอใจต่องำนท่ีได้รับมอบหมำย งำนท่ีท ำมีควำมหลำกหลำยและ
สนุก 

คนท่ี 5 มีควำมพึงพอใจในระดบัดี เพรำะงำนมีควำมมัน่คงในกำรท ำงำน มีโอกำสใน
ควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน งำนมีควำมทำ้ทำย 

คนท่ี 6 มีควำมพึงพอใจต่องำน ควำมพึงพอใจน ำมำซ่ึงกำรปฏิบติังำน คุณภำพของงำน
สูงข้ึนไม่มีปัญหำทำงดำ้นวินยั สำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
เพื่อสร้ำงควำมส ำเร็จใหแ้ก่องคก์ำรอยำ่งเตม็ท่ีต่อไป 

คนท่ี 7 มีควำมพึงพอใจต่องำน งำนมีควำมทำ้ทำยและสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดศึ้กษำมำ
ใชใ้นกำรท ำงำนได ้

คนท่ี 8 บุคลำกรทุกคนนอกจำกงำนในต ำแหน่งแลว้ยงัมีงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยเพิ่มเติม
ซ่ึงไดป้ฏิบติังำนอยำ่งเตม็ท่ี และพึงพอใจในงำนท่ีท ำ 

คนท่ี 9 โดยส่วนตวัมีควำมพึงพอใจกบังำนท่ีท ำ ไดท้  ำงำนเตม็ท่ีพอใจกบักำรท ำงำนแต่
บำงคร้ังตอ้งแบกภำระควำมกดดนัในงำน 

คนท่ี 11 มีควำมพึงพอใจมำกเพรำะส ำนกัปลดัเป็นงำนแม่บำ้นท่ีสำมำรถดูแลทุกข์สุข 
พัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกรได้เป็นอย่ำงดี และสำมำรถช่วยเหลือ
ประชำชนไดต้ำมอ ำนำจและหนำ้ท่ี 

คนท่ี 12 มีควำมพึงพอใจในหน้ำท่ีกำรงำนดว้ยเหตุไดรั้บกำรยอมรับจำกผูบ้ริหำรและ
ผูร่้วมงำน 
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ตารางที ่4.15  ควำมคิดเห็นท่ีไมพ่ึงพอใจต่องำน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 3 องค์กำรควรมีกำรประเมินสภำพแวดล้อมในหน่วยงำน บรรยำกำศในกำร
ท ำงำน ควรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู ้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน 
 มีกำรกระจำยภำระงำนอยำ่งเสมอภำค จะเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้บุคลำกรรักและ
ใส่ใจในงำนท่ีท ำส่งผลต่อภำพรวมได ้

คนท่ี 10 กำรท ำงำนในบำงคร้ังปัญหำจะเกิดจำกผูส้ั่งกำรเช่น กระทรวง กรม สั่งงำน
อย่ำงเดียวโดยไม่ค  ำนึงถึงระเบียบแนวปฏิบติั ทั้งน้ีจะให้ปฏิบติัตำมหนังสือ 
สั่งกำรซ่ึงหลำยอยำ่งไม่มีระเบียบรองรับท ำใหผ้ดิกฎหมำยและถูกเรียกเงินคืน 

 ผลจำกกำรสัมภำษณ์ผู ้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถสรุปได้ว่ำ ผลจำกกำรสัมภำษณ์ 
ด้ำนนโยบำยและกำรจดักำรเอดส์ในท่ีท ำงำนพบว่ำผูใ้ห้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจกับ
นโยบำยและกำรจดักำรด้ำนเอดส์ ส่วนคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนผลจำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำผูใ้ห้
สัมภำษณ์ส่วนใหญ่พึงพอใจกับควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน กำรฝึกอบรมและพัฒนำ  
แต่ด้ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอและด้ำนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ พบว่ำผูใ้ห้
สัมภำษณ์ส่วนใหญ่ตอบว่ำไม่พึงพอใจซ่ึงโดยทัว่ไปกำรส ำรวจค่ำตอบแทนมกัจะพบว่ำควำมพึง
พอใจของพนักงำนมักมีน้อย ส่วนควำมพึงพอใจต่อองค์กำรผลจำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำผู ้ให้
สัมภำษณ์ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจกับนโยบำยขององค์กำร งำน และกำรบริหำรจัดกำรของ
องค์กำร แต่กำรบริหำรจดักำรขององค์กำรมีผูใ้ห้สัมภำษณ์ส่วนหน่ึงไม่พึงพอใจกบักำรบริหำร
จดักำรในองคก์ำร 

4.2  ค าถามวิจัยข้อที่ 2 ความแตกต่างของนโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างาน และความพึงพอใจต่อองค์การ ในองค์การที่ผ่านเกณฑ์
ประเมนิและองค์การทีไ่ม่ได้เข้าร่วมโครงการประกวด เป็นอย่างไร 

 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของนโยบำยและกำรจัดกำรด้ำนเอดส์ในท่ีท ำงำน  
ระหว่ำงองค์กำรผ่ำนเกณฑ์ประเมินและองค์กำรท่ีไม่ได้เขำ้ร่วมโครงกำรประกวด พบว่ำมีควำม
แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยค่ำเฉล่ียขององค์กำรผ่ำนเกณฑ์ประเมินสูง
กว่ำองค์กำรท่ีไม่ได้เขำ้ร่วมโครงกำรประกวด เม่ือพิจำรณำแต่ละด้ำนพบว่ำองค์กำรผ่ำนเกณฑ์
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ประเมินและองคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรประกวด มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 โดยองค์กำรผ่ำนเกณฑ์ประเมินมีนโยบำยและกำรจดักำรด้ำนเอดส์ในท่ีท ำงำนมี
ค่ำเฉล่ียสูงกวำ่องคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรประกวด รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4.16 

ตารางที ่4.16  ควำมแตกต่ำงของนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน ระหวำ่งองคก์ำรผำ่น
เกณฑป์ระเมินและองคก์ำรไม่เขำ้ร่วมประกวด 

นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในทีท่ างาน 

องค์การผ่าน
เกณฑ์ประเมิน 

องค์การไม่เข้า
ร่วมประกวด 

t P 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ 
ในท่ีท ำงำน 

4.78 0.91 3.88 1.04 10.18* .000 

กำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ 4.94 0.87 3.57 1.09 15.28* .000 
กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรใหเ้ขำ้ถึง 

สิทธิประโยชน์ 
4.74 0.88 3.95 1.10 8.74* .000 

กำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในท่ีท ำงำน 4.85 0.90 3.58 1.19 13.29* .000 

รวมทุกดำ้น 4.83 0.77 3.75 0.86 14.67* .000 

หมายเหตุ: *p < .05 

 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนขององคก์ำรผำ่นเกณฑ์ประเมิน
และองคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรประกวด พบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยค่ำเฉล่ียขององค์กำรผ่ำนเกณฑ์ประเมินสูงกว่ำองค์กำรท่ีไม่ได้เขำ้ร่วมโครงกำร
ประกวด เม่ือพิจำรณำแต่ละด้ำนพบว่ำองค์กำรผ่ำนเกณฑ์ประเมินและองค์กำรท่ีไม่ได้เขำ้ร่วม
โครงกำรประกวด มีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยองค์กำรท่ีผ่ำน
เกณฑป์ระเมินมีค่ำเฉล่ียสูงกวำ่องคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรประกวด รำยละเอียดแสดงในตำรำง
ท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17  ควำมแตกต่ำงของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน ระหวำ่งองคก์ำรผำ่นเกณฑป์ระเมินและ
องคก์ำรไม่เขำ้ร่วมประกวด 

คุณภาพชีวติการท างาน 

องค์การผ่าน
เกณฑ์ประเมิน 

องค์การไม่เข้า
ร่วมประกวด 

t P 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 4.27 1.02 3.88 1.05 4.13* .000 
โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ 4.40 1.00 4.04 0.97 4.08* .000 
กำรฝึกอบรมและพฒันำ 4.62 0.88 4.37 0.85 3.27* .001 
ควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำน 4.44 0.85 4.19 0.91 3.15* .002 

รวมทุกดำ้น 4.42 0.78 4.10 0.77 4.55* .000 

หมายเหตุ: *p < .05 

 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของควำมพึงพอใจต่อองค์กำรขององค์กำรผ่ำนเกณฑ์
ประเมินและองค์กำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรประกวด พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยค่ำเฉล่ียขององค์กำรผ่ำนเกณฑ์ประเมินสูงกว่ำองค์กำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วม
โครงกำรประกวด เม่ือพิจำรณำแต่ละดำ้นพบวำ่ทุกดำ้นมีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยองค์กำรผ่ำนเกณฑ์ประเมินมีค่ำเฉล่ียสูงกว่ำองค์กำรท่ีไม่ได้เขำ้ร่วมโครงกำร
ประกวด รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.18  ควำมแตกต่ำงของควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร ระหวำ่งองคก์ำรผำ่นเกณฑ์ประเมินและ
องคก์ำรไม่เขำ้ร่วมประกวด 

ความพงึพอใจต่อองค์การ องค์การผ่าน
เกณฑ์ประเมิน 

องค์การไม่เข้า
ร่วมประกวด 

t P 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร 4.62 0.89 4.23 0.91 5.51* .000 
ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำร 

ขององคก์ำร 
4.65 0.97 4.17 1.03 4.90* .000 

ควำมพึงพอใจต่องำน 4.86 0.79 4.55 0.88 5.38* .000 

รวมทุกดำ้น 4.71 0.79 4.31 0.81 4.12* .000 

หมายเหตุ: *p < .05 

จำกผลกำรศึกษำสำมำรถตอบค ำถำมงำนวจิยัขอ้ท่ีสองคือ องคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑป์ระเมินและ
องคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรประกวด มีควำมแตกต่ำงของนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ใน
ท่ีท ำงำน คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน และควำมพึงพอใจต่อองค์กำรอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยองค์กำรท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมินมีค่ำเฉล่ียท่ีสูงกว่ำองค์กำรท่ีไม่ได้เขำ้ร่วมประกวด และ 
ผลกำรศึกษำสนบัสนุนสมมติฐำนขอ้ท่ี 1 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมเพื่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมในกำรศึกษำควำม
แตกต่ำงของนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน และควำมพึง
พอใจต่อองคก์ำร ในองคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑ์ประเมินและองคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรประกวด ผล
กำรสัมภำษณ์พบว่ำดำ้นนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน บุคลำกรในองค์กำรมีผ่ำน
เกณฑ์ประเมินมีกิจกรรมดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนมำกกว่ำองค์กำรท่ีไม่เขำ้ร่วม องค์กำรท่ีผ่ำนเกณฑ์
ประเมินจดักิจกรรมดำ้นเอดส์ข้ึนในองคก์ำรตำมแนวปฏิบติัแห่งชำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและบริหำร
จดักำรดำ้นเอดส์ในสถำนท่ีท ำงำนทั้ง 4 ดำ้น ท่ีเป็นตวัช้ีวดัของกำรประกวดท ำให้มีกิจกรรมท่ีเป็น
รูปธรรมข้ึนและบุคลำกรในองค์กำรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ  แต่ขณะเดียวกนัองค์กำรท่ี
ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประกวดกำรสัมภำษณ์พบวำ่ส่วนใหญ่องคก์ำรมีเพียงกิจกรรมดำ้นเอดส์เฉพำะดำ้นกำร
ป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ให้แก่บุคลำกร และจะเนน้กิจกรรมดำ้นเอดส์กบัสังคม ชุมชน 
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เนน้กำรรณรงคก์ำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ใหก้บัประชำชน เยำวชน ในชุมชนมำกกวำ่
เร่ืองนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน รำยละเอียดกิจกรรมแสดงในตำรำงท่ี 4.19 

ตารางที ่4.19  กิจกรรมดำ้นนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน 

กจิกรรมการจัดการด้านเอดส์ ผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชน
เก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน  

      
 

     

กำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอว ี
และเอดส์  

            

กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้
เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์  

      
 

     

กำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในท่ี
ท ำงำน              

หมายเหตุ: (1) ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 1-6 จำกองคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑป์ระเมิน 
    (2) ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 7-12 จำกองคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประกวด 
    (3)  หมำยถึง ผูใ้หส้ัมภำษณ์ไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม 

นอกจำกน้ีกำรสัมภำษณ์สำมำรถสรุปกิจกรรมดำ้นนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ี
ท ำงำนท่ีบุคลำกรไดรั้บจำกองคก์ำร ซ่ึงจำกกิจกรรมท่ีองค์กำรจดัให้กบับุคลำกรในองค์กำรพบวำ่
องคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑป์ระเมินมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำยกวำ่องคก์ำรท่ีไม่เขำ้ร่วมโครงกำรอำจจะท ำให้
บุคลำกรในองค์กำรท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมินมีกำรรับรู้หรือควำมพึงพอใจต่อนโยบำยและกำรจดักำร
ดำ้นเอดส์สูงกวำ่องคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประกวด สอดคลอ้งกบัขอ้ควำมต่อไปน้ีเป็นสรุปขอ้คิดเห็น
ของผูใ้หส้ัมภำษณ์จำกองคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑป์ระเมิน  
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“มีกำรรณรงค์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ในองค์กรได้จดัตั้ งทีมท ำงำนข้ึนโดย
มอบหมำยให้กองสำธำรณะสุขเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรท ำงำนเชิงรุก มีกำรวดัควำมรู้ของ
บุคลำกรในเร่ืองเอดส์ มีกำรให้ควำมรู้ปรับทศันคติกำรอยู่ร่วมกนัในท่ีท ำงำนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ  มีกำรติดประกำศนโยบำยเอดส์ในท่ีท ำงำนและมีกำรใช้ Facebook ในกำร
ประชำสัมพนัธ์มีกำรแนะน ำช่องทำงในกำรตรวจเลือดและรณรงคใ์ห้บุคลำกรตรวจเลือด” 
(ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 1) 

“กำรจดักำรดำ้นเอดส์ในกำรท ำงำน มีควำมร่วมมือจำกโรงพยำบำลในกำรตรวจเลือดโดย
สมคัรใจ ทั้งเอชไอวีและโรคอ่ืน ๆ ดว้ยมีกำรให้ค  ำปรึกษำก่อนและหลงักำรตรวจ มีกำรให้
ควำมรู้เก่ียวกบักำรป้องกนัเอดส์ในท่ีท ำงำนและทศันคติท่ีถูก มีกำรท ำ Pop up  และมีกำร
ติดตำมต่อเน่ือง มีกำรทดสอบควำมรู้ก่อนและหลงักำรฝึกอบรม และกิจกรรมรณรงคใ์ห้กบั
ประชำชนรู้เท่ำทนัและรู้จกัวธีิป้องกนัโรคเอดส์” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 2) 

“กำรประกวดถือเป็นโครงกำรท่ีดี นโยบำยดำ้นเอดส์ท่ีท ำงำนมีกำรจดัตั้งคณะท ำงำนข้ึน
โดยมีนำยกเป็นประธำน มีกำรจัดท ำนโยบำยเอดส์ในท่ีท ำ งำนเป็นลำยลักษณ์อักษร  
มีกำรปิดประกำศไวใ้นท่ีท ำงำน มีกำรจดับริกำรตรวจเลือดหำเช้ือเอชไอวีให้กบับุคลำกรท่ี
สมคัรและเป็นควำมลบั มีกำรจดัอบรมให้บุคลำกรทรำบถึงกำรป้องกนักำรติดเช้ือเอดส์  
มีบริกำร Condom Point ในห้องน ้ ำในองคก์ำรสำมำรถหยบิไปใช ้มีกำรแนะน ำให้ทรำบถึง
ช่องทำงในกำรรักษำหำกเกิดปัญหำดำ้นเอดส์” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 3) 

“มีกำรประกวดนโยบำยกำรป้องกันและบริหำรจัดกำรด้ำนเอดส์ในสถำนท่ีท ำงำน  
โดยมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนโดยมีนำยก อบต. เป็นประธำน มีกำรจดักิจกรรมให้ควำมรู้  
เพิ่มทักษะในกำรป้องกันกำรติดเช้ือเอดส์ รวมทั้ งกำรถึงสิทธิต่ำงๆท่ีจะพึงได้ เช่น  
กำรรับบริกำรถุงยำงอนำมยั สำรหล่อล่ืน ฯลฯ  กำรสร้ำงทศันคติท่ีดีในกำรอยู่ร่วมกนั  
กำรรักษำควำมลบัและกำรไม่ตีตรำไม่เลือกปฏิบติั” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 5) 

ขอ้ควำมต่อไปน้ีเป็นสรุปขอ้คิดเห็นของผูใ้หส้ัมภำษณ์จำกองคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประกวด 
ซ่ึงเห็นไดว้่ำนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนในองค์กำรท่ีไม่เขำ้ร่วมประกวดจะไม่
ปรำกฎท่ีชดัเจนส่วนใหญ่จะเป็นเพียงกิจกรรมป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ในสังคมและ 
กำรดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวใีนชุมชน 
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“ในองค์กำรไม่ได้มีนโยบำยเอดส์เก่ียวกบัในท่ีท ำงำนมีเพียงนโยบำยในกำรช่วยเหลือ
ป้องกนักำรติดเช้ือเอดส์ในชุมชนมำกกว่ำ มีกำรให้ควำมรู้บุคลำกรในกำรอยู่ร่วมกนักบั 
ผูท่ี้ติดเช้ือเอชไอวีหรือผูป่้วยเอดส์เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ท่ีถูกตอ้งและสำมำรถไปดูแล
ประชำชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจำกเอดส์” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 7) 

“ในองคก์ำรมีกำรอบรมและสั่งสอนให้เขำ้ใจถึงชีวิต เขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองเอดส์บำ้งแต่ส่วน
ใหญ่จะเป็นกำรอบรมเร่ืองยำเสพติดแล้วมีเร่ืองเอดส์เขำ้มำเป็นส่วนหน่ึงของกำรอบรม 
และมีกำรอบรมพนกังำนให้ตระหนกัถึงปัญหำเช่นปัญหำยำเสพติด โรคเอดส์ ปัญหำสังคม 
เม่ือพนกังำนมีควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งสำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้นอกจำกน้ีองคก์ำรยงัมีกำรจดั
กิจกรรมสัมนำให้กับเยำวชนเก่ียวกับเ ร่ืองเอดส์และยำเสพติดควบคู่กันไปด้วย” 
(ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 9) 

“นโยบำยเอดส์ในองค์กำรยงัไม่มีนโยบำยน้ีท่ีชัดเจน แต่ อปท. มีหน้ำท่ีในกำรดูแลและ
จ่ำยเงินสงเครำะห์เ บ้ียย ังชีพให้แก่ผู ้ป่วยเอดส์เป็นประจ ำทุกเดือน องค์กำรมีกำร
ประชำสัมพนัธ์เก่ียวกับกำรป้องกันโรคเอดส์เพื่อให้ประชำชน เยำวชน และนักเรียน  
รู้จกัวธีิป้องกนัและกำรอยูร่่วมกนัในสังคม” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 10) 

“ในองค์กำรไม่มีนโยบำยเร่ืองเอดส์ในท่ีท ำงำนเน่ืองจำกบุคลำกรส่วนใหญ่นบัถือศำสนำ
อิสลำม เร่ืองเอดส์ เร่ืองเพศสัมพนัธ์จะถือเป็นเร่ืองท่ีพึงสังวรและขำ้พเจำ้คิดว่ำกรณีโรค
เอดส์เป็นผลผลิต (Output) ท่ีเกิดจำกกำรกระท ำและควำมเส่ียงของแต่ละบุคคล นโยบำยไม่
จ  ำเป็นตอ้งเกิดในองคก์ำร กำรป้องกนัคือวิธีท่ีดีท่ีสุดและบุคลำกรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมท่ีมี
แบบปฏิบติัท่ีสำมำรถป้องกนัโรคเอดส์ไดร้้อยเปอร์เซ็นต”์ (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 11) 

ส ำหรับควำมแตกต่ำงคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนและควำมพึงพอใจต่อองค์กำร ในองค์กำรท่ี
ผ่ำนเกณฑ์ประเมินและองค์กำรท่ีไม่ได้เขำ้ร่วมโครงกำรประกวด ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ไม่พบ
ควำมแตกต่ำงท่ีชดัเจนระหว่ำงผูใ้ห้สัมภำษณ์ในองคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑ์ประเมินและองค์กำรท่ีไม่ได้
เขำ้ร่วมโครงกำรประกวดอำจเกิดกำรรูปแบบขององคก์รท่ีเป็นหน่วยงำนรำชกำรประเภทเดียวกนั  
มีพนัธกิจและหน้ำท่ีเหมือนกัน กำรบริหำรจัดกำรขององค์กำร วฒันธรรมกำรท ำงำนมีควำม
คลำ้ยกนั จึงพบวำ่ขอ้มูลกำรสัมภำษณ์มกัจะไปในทิศทำงเดียวกนัเสมอ 
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4.3  ค าถามวิจัยข้อที่ 3 นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ท างาน คุณภาพชีวิตการ
ท างานมคีวามสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อองค์การอย่างไร 

 ผลกำรศึกษำในส่วนน้ีประกอบด้วย (ก) ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหวำ่งนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนกบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร และ (ข) ผลกำร
วเิครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพชีวติกำรท ำงำนกบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร 

 ส่วนท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์ของตวัแปรด้วยสถิติค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน
ระหวำ่งนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนกบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร พบวำ่นโยบำย
และกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรในระดบั
ปำนกลำงโดยควำมสัมพนัธ์ท่ีมีนัยส ำคญั (r = .537, p < 0.01) เม่ือพิจำรณำแต่ละด้ำนพบว่ำกำร
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับเอดส์ในท่ีท ำงำน กำรป้องกันกำรติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์   
กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เข้ำถึงสิทธิประโยชน์ กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในท่ีท ำงำน  
มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกับควำมพึงพอใจต่อองค์กำรในระดับปำนกลำงโดยควำมสัมพนัธ์ท่ีมี
นัยส ำคัญ (r = .389, .481, .479, .493 ตำมล ำดับ p < 0.01) นอกจำกน้ีได้วิเครำะห์นโยบำยและ 
กำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนแต่ละดำ้นกบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรแต่ละดำ้น ผลกำรวิเครำะห์
มีดงัน้ี รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4.20 

1)  กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององค์กำร ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององค์กำร และ
ควำมพึงพอใจต่องำน ในระดบัปำนกลำงโดยควำมสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส ำคญั (r = .509, .430, และ .486 
ตำมล ำดบั p < 0.01) 

2)  กำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัควำมพึง
พอใจต่อนโยบำยขององค์กำรและควำมพึงพอใจต่องำนในระดบัปำนกลำงโดยควำมสัมพนัธ์ท่ีมี
นัยส ำคญั (r = .351 และ .404 ตำมล ำดบั p < 0.01) และควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรของ
องคก์ำรในระดบัต ่ำโดยควำมสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส ำคญั (r = .454, .290, p < 0.01) 

3)  กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององคก์ำร และควำม
พึงพอใจต่องำนในระดับปำนกลำงโดยควำมสัมพันธ์ท่ีมีนัยส ำคัญ  (r = .472, .407 และ .387 
ตำมล ำดบั p < 0.01) 
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4)  กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในท่ีท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกับควำมพึง
พอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององคก์ำร และควำมพึงพอใจ
ต่องำนในระดับปำนกลำงโดยควำมสัมพนัธ์ท่ีมีนัยส ำคัญ (r = .453, .351 และ .475 ตำมล ำดับ  
p < 0.01) 

 จำกผลกำรศึกษำส่วนท่ี 1 สำมำรถตอบค ำถำมงำนวิจยัขอ้ท่ี 2 คือ นโยบำยและกำรจดักำร
ด้ำนเอดส์ในท่ีท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์กับควำมพึงพอใจต่อองค์กำรโดยรวม และนโยบำยและ 
กำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนทุกดำ้นมีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัองคป์ระกอบของควำมพึงพอใจ
ต่อองคก์ำรทุกดำ้นเช่นกนั และผลกำรศึกษำสนบัสนุนสมมติฐำนขอ้ท่ี 2 

 

 



 

ตารางที ่4.20  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนกบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร 

ล าดับที ่ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 นโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน 1         
2 กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน .802** 1        
3 กำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ .895** .586** 1       
4 กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรใหเ้ขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ .856** .662** .662** 1      
5 กำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในท่ีท ำงำน .881** .543** .802** .646** 1     
6 ควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร .537** .389** .481** .479** .493** 1    
7 ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร .509** .351** .472** .453** .469** .947** 1   
8 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององคก์ำร .430** .290** .407** .351** .421** .899** .827** 1  
9 ควำมพึงพอใจต่องำน .486** .404** .387** .475** .413** .786** .635** .510** 1 

หมายเหตุ: ** P < .01 
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ส่วนท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์ของตวัแปรด้วยสถิติค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน
ระหวำ่งระหวำ่งคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนกบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร พบวำ่คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน
มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัควำมพึงพอใจต่อองค์กำร ในระดับปำนกลำงโดยควำมสัมพนัธ์ท่ีมี
นัยส ำคญั (r = .698, p < 0.01)  เม่ือพิจำรณำแต่ละด้ำนพบว่ำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและ
เพียงพอ โอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรฝึกอบรมและพฒันำ และควำมสมดุลในชีวิตและ 
กำรท ำงำน มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับควำมพึงพอใจต่อองค์กำรในระดับปำนกลำงโดย
ควำมสัมพนัธ์ท่ีมีนัยส ำคัญ (r = .478, .603, .603, และ .634 ตำมล ำดับ p < 0.01) นอกจำกน้ีได้
วิเครำะห์นโยบำยคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนแต่ละด้ำนกับควำมพึงพอใจต่อองค์กำรแต่ละด้ำน  
ผลกำรวเิครำะห์มีดงัน้ี และรำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4.21 

1)  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัควำมพึง
พอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององคก์ำร และควำมพึงพอใจ
ต่องำนท่ีในระดบัปำนกลำงโดยควำมสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส ำคญั (r = .629, .631, และ .590 ตำมล ำดบั p < 
0.01) 

2)  โอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัควำมพึงพอใจต่อ
นโยบำยขององคก์ำร ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององคก์ำร และควำมพึงพอใจต่องำนท่ี
ในระดบัปำนกลำงโดยควำมสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส ำคญั (r = .417, .468, และ .378 ตำมล ำดบั p < 0.01) 

3)  กำรฝึกอบรมและพฒันำ มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัควำมพึงพอใจต่อนโยบำย
ขององค์กำร ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององค์กำร และควำมพึงพอใจต่องำนในระดบั 
ปำนกลำงโดยควำมสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส ำคญั (r = .557, .573, และ .455 ตำมล ำดบั p < 0.01) 

4)  ควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัควำมพึงพอใจ
ต่อนโยบำยขององคก์ำร ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององคก์ำร และควำมพึงพอใจต่องำน
ในระดบัปำนกลำงโดยควำมสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส ำคญั (r = .552, .537, และ .505 ตำมล ำดบั p < 0.01) 

 



 

ตารางที ่4.21   ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคุณภำพชีวติกำรท ำงำนกบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร 

ล าดับที ่ ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 คุณภำพชีวติกำรท ำงำน 1         
2 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ .838** 1        
3 โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ .873** .633** 1       
4 กำรฝึกอบรมและพฒันำ .773** .483** .674** 1      
5 ควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำน .783** .537** .533** .455** 1     
6 ควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร .698** .478** .603** .603** .634** 1    
7 ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยขององคก์ำร .629** .417** .557** .552** .563** .947** 1   
8 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจดักำรขององคก์ำร .631** .468** .573** .537** .503** .899** .827** 1  
9 ควำมพึงพอใจต่องำน .590** .378** .455** .505** .629** .786** .635** .510** 1 

หมายเหตุ: ** P < .01 
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 จำกผลกำรศึกษำส่วนท่ี 2 สำมำรถตอบค ำถำมข้อท่ี  2 คือ คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนมี
ควำมสัมพนัธ์กบัควำมพึงพอใจต่อองค์กำรโดยรวม และนโยบำยและกำรจดักำรด้ำนเอดส์ในท่ี
ท ำงำนทุกดำ้นมีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัองคป์ระกอบของควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรทุกดำ้นเช่นกนั 
และผลกำรศึกษำสนบัสนุนสมมติฐำนขอ้ท่ี 3 

 จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมเพื่อยืนยนัผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
นโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนกบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร 
ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์พบวำ่ผูใ้หส้ัมภำษณ์ส่วนใหญ่ตอบวำ่นโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ี
ท ำงำนมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมพึงพอใจต่อองค์กำรโดยพบว่ำกำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวีเป็น
ปัจจัยท่ีผูใ้ห้สัมภำษณ์ตอบเป็นปัจจัยท่ี มีควำมสัมพนัธ์ต่อควำมพึงพอใจต่อองค์กำรมำกท่ีสุด 
รองลงมำคือ กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกนัในท่ีท ำงำน กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ี
ท ำงำน และกำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงกำรรักษำตำมสิทธิ ตำมล ำดบั และผูใ้ห้สัมภำษณ์ท่ี
อยูใ่นองคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑ์ประเมินส่วนใหญ่ตอบวำ่นโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนมี
ควำมสัมพนัธ์กบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรสำมำรถสรุปขอ้มูลจำกผูใ้หส้ัมภำษณ์ไดใ้นตำรำงท่ี 4.22 
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ตารางที ่4.22  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนกบัควำมพึงพอใจ
ต่อองคก์ำรของผูใ้หส้ัมภำษณ์ 

นโยบายและการจัดการด้านเอดส์
ในทีท่ างาน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชน
เก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน  

            

กำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอว ี
และเอดส์  

            

กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้
เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์  

            

กำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในท่ี
ท ำงำน              

หมายเหตุ: (1) ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 1-6 จำกองคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑป์ระเมิน 
   (2) ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 7-12 จำกองคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประกวด 
   (3) หมำยถึง ปัจจยัน้ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร 

จำกตำรำงท่ี 4.22 และขอ้ควำมต่อไปน้ีเป็นสรุปขอ้คิดเห็นของผูใ้ห้สัมภำษณ์ ซ่ึงขอ้มูลจำก
กำรสัมภำษณ์น้ีอำจแสดงวำ่นโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนมีควำมสัมพนัธ์ต่อควำม
พึงพอใจต่อองคก์ำร 

“มีกำรป้องกนักำรติดเช้ือ กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงกำรรักษำตำมสิทธิ และ 
กำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในท่ีท ำงำน ท่ีท ำให้พึงพอใจในกำรท ำงำน ท่ีแสดงวำ่องคก์ำรมี
ควำมใส่ใจต่อบุคลำกร ถือเป็นเร่ืองดีท่ีองคก์ำรมีกำรส่งเสริมในกำรด ำเนินกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำเอดส์ในองค์กำร โดยเห็นว่ำผูบ้ริหำรใส่ใจในบุคลำกรท ำให้เขำ้ใจเร่ืองเอดส์
ข้ึนผำ่นกำรอบรมต่ำง ๆ” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 1) 
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“กำรป้องกันกำรติดเช้ือแบบมีส่วนร่วมเป็นกำรปรับทศันคติและพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อ 
กำรติดเช้ือแก่บุคลำกรในองค์กำร เพรำะเอดส์เป็นเร่ืองใกล้ตวั สำมำรถเลือกแนวทำง 
กำรลดโอกำสเส่ียงของตนเองได ้รวมถึงควำมกลวัและเพิ่มควำมมัน่ใจในกำรท ำงำนและ
ใช้ ชี วิตอยู่ ร่ วมกับผู ้ อ่ืนได้ อีกทำงหน่ึง  และกำรคุ้มครองด้ำนสิทธิมนุษยชนฯ  
เป็นกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกนัและจดักำรเลือกปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรมต่อผูติ้ดเช้ือได ้ 
สองกิจกรรมน้ีคิดวำ่มีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนข้ึน” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 3) 

“ปัจจยัดำ้นนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนมีผลควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 
กิจกรรมดำ้นเอดส์เป็นกำรแกไ้ขปัญหำและช่วยเหลือบุคลำกรท่ีติดเช้ือเอดส์ใหมี้ชีวิตควำม
เป็นอยูเ่หมือนกบับุคคลปกติ” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 4) 

“กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน และกำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวี
และเอดส์ ท่ีท ำใหเ้กิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 7) 

 “กำรมีสวสัดิกำรดำ้นกำรรักษำพยำบำลโดยทัว่ไปของขำ้รำชกำรท ำให้มีควำมพึงพอใจใน
กำรท ำงำนซ่ึงถำ้องค์กำรมีพนักงำนติดเช้ือเอชไอวีสวสัดิกำรกำรรักษำพยำบำลสำมำรถ
ครอบคลุมในกำรรักษำหรือดูแลได้และส ำหรับกำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกนัในท่ีท ำงำนมี
ควำมพึงพอใจระดบักลำง” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 12) 

 จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมเพื่อยืนยนัผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนกบัควำมพึงพอใจต่อองค์กำร ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำผูใ้ห้สัมภำษณ์
ส่วนใหญ่ตอบวำ่คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนทั้ง 4 ดำ้น มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรโดย
พบวำ่ควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำนเป็นปัจจยัท่ีผูใ้ห้สัมภำษณ์ตอบเป็นปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์
ต่อควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรมำกท่ีสุด รองลงมำคือ กำรฝึกอบรมและพฒันำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ และโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพตำมล ำดบั สำมำรถสรุปขอ้มูลจำกผูใ้ห้
สัมภำษณ์ไดใ้นตำรำงท่ี 4.23 
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ตารางที ่4.23  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนกบัควำมพึงพอใจ
ต่อองคก์ำรของผูใ้หส้ัมภำษณ์ 

คุณภาพชีวติการท างาน ผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและ
เพียงพอ  

            

โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ              
กำรฝึกอบรมและพฒันำ              
ควำมสมดุลในชีวติและกำรท ำงำน              

หมายเหตุ: (1) ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 1-6 จำกองคก์ำรท่ีผำ่นเกณฑป์ระเมิน 
   (2) ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 7-12 จำกองคก์ำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประกวด 
   (3) หมำยถึง ปัจจยัน้ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร 

จำกตำรำงท่ี 4.23 และขอ้ควำมต่อไปน้ีเป็นสรุปขอ้คิดเห็นของผูใ้ห้สัมภำษณ์ ซ่ึงขอ้มูลจำก
กำรสัมภำษณ์น้ีอำจแสดงวำ่คุณภำพชีวติกำรท ำงำนมีควำมสัมพนัธ์ต่อควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร 

“กำรจ่ำยค่ำตอบแทนมีควำมยติุธรรม มีโอกำสในควำมเจริญในหนำ้ท่ีกำรงำน องคก์รมีกำร
ส่งพนกังำนเขำ้ร่วมกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ในดำ้นต่ำง ๆ จะมีควำมพึงพอใจต่อกำร
งำนท่ีไดรั้บมอบหมำย” (ผูใ้ห้สัมภำษณ์คนท่ี 4) 

“ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนคือ ควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน เพรำะ
กำรท ำงำนและชีวิตส่วนตวัเป็นส่ิงส ำคญัในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์กำรปรับระยะเวลำใน
กำรเดินทำงในกำรท ำงำนเพื่อให้ทนัเวลำท ำงำน เกิดควำมรับผิดชอบต่อครอบครัวในกำร
ดูแลครอบครัว และรับผิดชอบต่อองค์กำรในกำรรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี และกำรสร้ำง
วฒันธรรมในกำรท ำงำนท่ีดีในองคก์ำร” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 5) 

“กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ กำรฝึกอบรม
และพฒันำ และควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน ทุกปัจจยัลว้นมีผลต่อควำมพึงพอใจใน
กำรท ำงำนทั้งส้ิน” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 6) 
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“ควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำนค่ือส่ิงท่ีประทบัใจมำกท่ีสุดและเป็นส่ิงท่ีพอใจในกำร
ท ำงำนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 9) 

“กำรฝึกอบรมและพฒันำ เป็นปัจจยัท่ีท ำให้พึงพอใจในกำรท ำงำนมำกท่ีสุด เพรำะได้มี
โอกำสแสวงหำควำมรู้ สำมำรถแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กบัวิทยำกร ผูเ้ขำ้รับฝึกอบรมได้
เป็นอย่ำงดี ควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำนเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีพึงพอใจเน่ืองจำก
พื้ นฐำนทำงครอบครัว  อัตลักษณ์ท้อง ถ่ินกับ ท่ีข้ำพ เจ้ำท ำ ง ำนลงตัว ทุกอย่ำ ง ”  
 (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 11) 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์อำจแสดงวำ่ผูใ้ห้สัมภำษณ์มี
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงนโยบำยและกำรจดักำรด้ำนเอดส์ในท่ีท ำงำน คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนกบั
ควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรศึกษำเชิงปริมำณท่ีพบควำมสัมพนัธ์เช่นกนั 

4.4  ค าถามวิจัยข้อที่  4 ความสามารถในการท านายความพึงพอใจต่อองค์การ  
ของนโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน เป็น
อย่างไร 

 ผลจำกกำรวิเครำะห์กำรถอถอยแบบล ำดบัชั้น (Hierarchical Regression Analyses) แสดง
ในตำรำงท่ี 4.24 โดยมีตัวแปรด้ำนประชำกรศำสตร์จ ำนวน 8 ตัวแปรและเป็นตัวแปรก ำกับ 
กำรวิเครำะห์ตวัแปรดำ้นประชำกรศำสตร์ไดน้ ำเสนอในโมเดลท่ี 1 ส่วนกำรวิเครำะห์ท่ีเพิ่มตวัแปร
โมเดลเขำ้ไปคือ ตวัแปรนโยบำยและกำรจดัดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน จ ำนวน 4 ตวัแปร และคุณภำพ
ชีวติกำรท ำงำนจ ำนวน 4 ตวัแปร ซ่ึงผลกำรวเิครำะห์พบประเด็นท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 โมเดลท่ี 1 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยตวัแปรประชำกรศำสตร์ สำมำรถอธิบำย
ควำมแปรปรวนของควำมพึ งพอใจต่อองค์กำรได้ประมำณ 8.4% (Adjusted R2 = .084 )  
โดยกำรศึกษำ ต ำแหน่งงำน และกำรเขำ้ร่วมประกวดส่งผลกระทบทำงลบต่อระดบัควำมพึงพอใจ
ต่อองคก์ำรอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ p < .05 

โมเดลท่ี 2 แสดงผลกำรวเิครำะห์ควำมถดถอยตวัแปรประชำกรศำสตร์และตวัแปรนโยบำย
และกำรจดักำรด้ำนเอดส์ในท่ีท ำงำน ด้ำนกำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับเอดส์ในท่ีท ำงำน 
พบวำ่ กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำนส่งผลทำงบวกอยำ่งมีนยัส ำคญั p < .05 
ต่อควำมพึงพอในต่อองค์กำร นอกจำกน้ียงัพบว่ำปัจจัยประชำกรศำสตร์ ด้ำนกำรศึกษำส่ง
ผลกระทบทำงลบต่อระดับควำมพึงพอใจต่อองค์กำรอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ โดยตัวแปร
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ประชำกรศำสตร์และกำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำนสำมำรถร่วมกนัอธิบำย
ควำมแปรปรวนของควำมพึงพอใจต่อองค์กำรได ้16.6% (Adjusted R2 = .166) ซ่ึงเม่ือเพิ่มตวัแปร
ดำ้นกำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำนสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของควำม
พึงพอใจต่อองคก์ำรเพิ่มข้ึน 8.2% 

โมเดลท่ี 3 แสดงผลกำรวเิครำะห์ควำมถดถอยตวัแปรประชำกรศำสตร์และตวัแปรนโยบำย
และกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน ดำ้นกำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำนและ
กำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ พบว่ำ กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน
และกำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ส่งผลทำงบวกอย่ำงมีนยัส ำคญั p < .05 ต่อควำมพึงพอใน
ต่อองค์กำร นอกจำกน้ียงัพบว่ำตวัแปรประชำกรศำสตร์ ด้ำนกำรศึกษำส่งผลกระทบทำงลบต่อ
ระดบัควำมพึงพอใจต่อองค์กำรอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ โดยตวัแปรประชำกรศำสตร์และกำร
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำนและกำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์สำมำรถ
ร่วมกนัอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรได ้25.4% (Adjusted R2 = .254) ซ่ึงเม่ือ
เพิ่มตวัแปรดำ้นกำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึง
พอใจต่อองคก์ำรเพิ่มข้ึน 8.8 % 

โมเดลท่ี 4 แสดงผลกำรวเิครำะห์ควำมถดถอยตวัแปรประชำกรศำสตร์และตวัแปรนโยบำย
และกำรจดักำรด้ำนเอดส์ในท่ีท ำงำน  ด้ำนกำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน  
กำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ และกำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ พบวำ่ 
กำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ และกำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ ส่งผล
ทำงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญ p < .05 ต่อควำมพึงพอในต่อองค์กำร นอกจำกน้ียงัพบว่ำตัวแปร
ประชำกรศำสตร์ ด้ำนกำรศึกษำส่งผลกระทบทำงลบต่อระดบัควำมพึงพอใจต่อองค์กำรอย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถิติ โดยตวัแปรประชำกรศำสตร์และกำรป้องกันติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์และ 
กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ สำมำรถร่วมกนัอธิบำยควำมแปรปรวนของ
ควำมพึงพอใจต่อองค์กำรได้ 28.3% (Adjusted R2 = .283) ซ่ึงเม่ือเพิ่มตวัแปรกำรช่วยเหลือดูแล
บุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึงพอใจต่อองค์กำร
เพิ่มข้ึน 2.9% 

โมเดลท่ี 5 แสดงผลกำรวเิครำะห์ควำมถดถอยตวัแปรประชำกรศำสตร์และตวัแปรนโยบำย
และกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน พบวำ่ กำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวและเอดส์ และกำรช่วยเหลือ
ดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ และกำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกนัในท่ีท ำงำน ส่งผลทำงบวก
อยำ่งมีนยัส ำคญั p < .05 ต่อควำมพึงพอในต่อองคก์ำร นอกจำกน้ียงัพบวำ่ตวัแปรประชำกรศำสตร์ 
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ด้ำนกำรศึกษำส่งผลกระทบทำงลบต่อระดบัควำมพึงพอใจต่อองค์กำรอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ  
โดยตวัแปรประชำกรศำสตร์และกำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้
เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ และกำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในท่ีท ำงำน สำมำรถร่วมกนัอธิบำยควำม
แปรปรวนของควำมพึงพอใจต่อองค์กำรได้ 30.3% (Adjusted R2 =  .303) ซ่ึงเม่ือเพิ่มตัวแปร 
กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในท่ีท ำงำน สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึงพอใจต่อ
องคก์ำรเพิ่มข้ึน 2% 

โมเดลท่ี 6 แสดงผลกำรวเิครำะห์ควำมถดถอยตวัแปรประชำกรศำสตร์ ตวัแปรนโยบำยและ
กำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน และคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน ดำ้นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรม
และเพียงพอ พบว่ำ กำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ และกำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึง
สิทธิประโยชน์ กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกนัในท่ีท ำงำน และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและ
เพียงพอ ส่งผลทำงบวกอย่ำงมีนยัส ำคญั p < .05 ต่อควำมพึงพอในต่อองค์กำร นอกจำกน้ีตวัแปร
ประชำกรศำสตร์ ยงัพบวำ่ดำ้นกำรศึกษำส่งผลกระทบทำงลบและกำรเขำ้ร่วมประกวดส่งผลกระทบ
ทำงบวกต่อระดบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำร ต่อระดบัควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรอยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติ โดยตวัแปรประชำกรศำสตร์และกำรป้องกันติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ กำรช่วยเหลือดูแล
บุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ กำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในท่ีท ำงำน และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ สำมำรถร่วมกนัอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึงพอใจต่อองค์กำรได้ 
43.1% (Adjusted R2 =  .431) ซ่ึงเม่ือเพิ่มตวัแปรกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอสำมำรถ
อธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรเพิ่มข้ึน 12.8% 

โมเดลท่ี 7 แสดงผลกำรวเิครำะห์ควำมถดถอยตวัแปรประชำกรศำสตร์ ตวัแปรนโยบำยและ
กำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน และคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน ดำ้นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรม
และเพียงพอ และโอกำสควำมกำ้วหน้ำในอำชีพ พบว่ำ กำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ และ
กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ กำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในท่ีท ำงำน กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ และโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ส่งผลทำงบวกอย่ำงมี
นยัส ำคญั p < .05 ต่อควำมพึงพอในต่อองคก์ำร นอกจำกน้ียงัพบวำ่ตวัแปรประชำกรศำสตร์กำรเขำ้
ร่วมประกวดส่งผลกระทบทำงบวกต่อระดบัควำมพึงพอใจต่อองค์กำรอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ  
โดยปัจจยัประชำกรศำสตร์และกำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้
เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกนัในท่ีท ำงำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและ
เพียงพอ และโอกำสควำมกำ้วหน้ำในอำชีพ สำมำรถร่วมกนัอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึง
พอใจต่อองค์กำรได ้51.2% (Adjusted R2 =  .512) ซ่ึงเม่ือเพิ่มปัจจยัโอกำสควำมกำ้วหน้ำในอำชีพ 
สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรเพิ่มข้ึน 8.1% 
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โมเดลท่ี 8 แสดงผลกำรวเิครำะห์ควำมถดถอยตวัแปรประชำกรศำสตร์ ตวัแปรนโยบำยและ
กำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน และคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน ดำ้นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรม
และเพียงพอ โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ และกำรฝึกอบรมและพฒันำ พบวำ่ กำรช่วยเหลือดูแล
บุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกนัในท่ีท ำงำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ โอกำสควำมกำ้วหน้ำในอำชีพ และกำรฝึกอบรมและพฒันำ ส่งผลทำงบวก
อยำ่งมีนยัส ำคญั p < .05 ต่อควำมพึงพอในต่อองคก์ำร และสำมำรถร่วมกนัอธิบำยควำมแปรปรวน
ของควำมพึงพอใจต่อองค์กำรได ้53% (Adjusted R2 =  .530) ซ่ึงเม่ือเพิ่มตวัแปรกำรฝึกอบรมและ
พฒันำ สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรเพิ่มข้ึน 8.1%  

โมเดลท่ี 9 แสดงผลกำรวเิครำะห์ควำมถดถอยตวัแปรประชำกรศำสตร์ ตวัแปรนโยบำยและ
กำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำน และคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน พบวำ่ กำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและ
เอดส์  กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เข้ำถึงสิทธิประโยชน์ โอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  
กำรฝึกอบรมและพฒันำ และควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน ส่งผลทำงบวกอย่ำงมีนยัส ำคญั  
p < .05 ต่อควำมพึงพอในต่อองคก์ำร และสำมำรถร่วมกนัอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึงพอใจ
ต่อองค์กำรได ้59.2% (Adjusted R2 =  .592) ซ่ึงเม่ือเพิ่มตวัแปรควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน 
สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรเพิ่มข้ึน 6.2% โดยในโมเดลน้ีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอไม่ส่งผลกระทบต่อควำมพึงพอใจต่อองค์กำรอย่ำงมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติ เน่ืองจำกกำรเพิ่มขึนของปัจจยัด้ำนควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำนซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ควำมพึงพอใจต่อองค์กำรมำกกว่ำท ำให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอมีอิทธิพลต่อ
ควำมพึงพอใจต่อองค์กำรลดลง โดยค่ำ Std Beta ของกำรค่ำตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอใน
โมเดลท่ี 8 คือ .120 ซ่ึงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 และโมเดลท่ี 9 ลดลงเหลือเพียง .013 นอกจำกน้ี
สำมำรถสรุปไดว้ำ่ควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อควำมพึงพอใจต่อ
องค์กำรมำกท่ีสุด (β  =.327, p < .05)  นอกจำกน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับโมเดลท่ี 5 แสดงผลกำร
วเิครำะห์ควำมถดถอยตวัแปรประชำกรศำสตร์และนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนทุก
ด้ำนส่งผลทำงบวกอย่ำง มีนัยส ำคัญ p < .05 ต่อควำมพึงพอในต่อองค์กำรโดยตัวแปร
ประชำกรศำสตร์และกำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกรให้เขำ้ถึงสิทธิ
ประโยชน์ และกำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนัในท่ีท ำงำน สำมำรถร่วมกนัอธิบำยควำมแปรปรวนของ
ควำมพึงพอใจต่อองค์กำรได้ 30.3% แต่เม่ือเพิ่มตัวแปรคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนเข้ำไปทุกด้ำน  
(โมเดลท่ี 9) สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรเพิ่มข้ึน 28.9% 
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จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยสำมำรถตอบค ำถำมวิจัยข้อท่ี 4 ได้ว่ำนโยบำยและ 
กำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนและคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนสำมำรถร่วมกนัท ำนำยควำมพึงพอใจ
ต่อองคก์ำรได ้ในโมเดลท่ี 9 ท่ีพบวำ่กำรป้องกนัติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ กำรช่วยเหลือดูแลบุคลำกร
ให้เข้ำถึงสิทธิประโยชน์  และคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนด้ำนโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  
กำรฝึกอบรมและพฒันำ และควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน สำมำรถร่วมกนัท ำนำยควำมพึง
พอใจต่อองคก์ำรได ้59.2% และสนบัสนุนสมมติฐำนขอ้ท่ี 4 รำยละเอียดในตำรำงท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24   อ ำนำจในกำรท ำนำยควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรของนโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์
ในท่ีท ำงำนและคุณภำพชีวติกำรท ำงำน  

ตวัแปร Std 
Beta 
โมเดล 

1 

Std 
Beta 
โมเดล 

2 

Std 
Beta 
โมเดล 

3 

Std 
Beta 
โมเดล 

4 

Std 
Beta 
โมเดล 

5 

Std 
Beta 
โมเดล 

6 

Std 
Beta 
โมเดล 

7 

Std 
Beta 
โมเดล 

8 

Std 
Beta 
โมเดล 

9 

ตวัแปรประชำกรศำสตร์          
เพศ -.054 -.069 -.072 -.067 -.061 -.049 -.024 -.013 .006 
อำย ุ .097 .069 .040 .021 .042 .039 .052 .038 .005 
สถำนภำพสมรส .051 .034 .041 .049 .041 .051 .049 .054 .034 
กำรศึกษำ -1.24* -.130* -.103* -.099* -.101* -.083* -.046 -.056 -.037 
ต ำแหน่ง -1.25* -.074 -.074 -.072 -.071 -.035 -.022 -.015 -.029 
ประเภทองคก์ำร .007 -.007 -.038 -.016 -.028 .024 .006 -.003 .005 
กำรติดเช้ือ HIV/AIDS -.041 -.030 -.042 -.019 -.013 -0.16 .016 .012 -.009 
กำรเขำ้ร่วมประกวด -.239* -.092 .078 .067 .084 .102* .083* .060 .044 

ตวัแปรนโยบำยเอดส์ในท่ีท ำงำน 
กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนฯ 327* .165* .058 .054 .044 .036 .014 .008 
กำรป้องกนัติดเช้ือฯ  .411* .029* .137* .142* .136* .093 .128* 
กำรช่วยเหลือในสิทธิประโยชน์  .263* .209* .168* .164* .144* .105* 
กำรส่งเสริมกำรอยูร่่วมกนั    .251* .198* .140* .152* .098 

ตวัแปรคุณภำพชีวติกำรท ำงำน 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนฯ   .374* .135* .120* .013 
โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ     .390* .278* .227* 
กำรฝึกอบรมและพฒันำ        .204* .154* 
ควำมสมดุลในชีวติฯ       .327* 

Adjusted R Square 0.084 0.166 0.254 0.283 0.303 0.431 0.512 0.530 0.592 
F 6.402* 11.358* 17.005* 17.851* 17.953* 28.291* 36.174* 36.323* 43.474* 

หมายเหตุ: *p < .05 
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จำกกำรสัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ซ่ึงขอ้ควำมต่อไปน้ีอำจแสดง
วำ่นโยบำยและกำรจดักำรดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนและคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนนโยบำยและกำรจดักำร
ดำ้นเอดส์ในท่ีท ำงำนสำมำรถร่วมกนัท ำนำยควำมพึงพอใจต่อองคก์ำรได ้

“กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรอบรม ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และควำมสมดุลในชีวิตและ 
กำรท ำงำนเป็นตวักระตุน้ควำมรู้สึกและเป็นส่ิงท่ีจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำรงชีวิต
และส่งเสริมให้ครอบครัวมีควำมสุข องค์กำรท่ีประกอบด้วยสมำชิกท่ีมีควำมรู้  
ควำมสำมำรถจะท ำใหอ้งคก์ำรพฒันำและเจริญเติบโต” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 1) 

“กำรฝึกอบรมและพฒันำ ท ำให้ได้ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบติังำน ควำมกำ้วหน้ำ ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ในกำรท ำงำนระหว่ำงผูบ้งัคบับญัชำกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำท่ีท ำใหมี้พอใจในกำรท ำงำน” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 2) 

“จำกท่ีกล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนมำจำกปัจจัยกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน ควำมกำ้วหนำ้ในงำน กำรฝึกอบรม ควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำนเป็นส่ิง
ท่ีจ  ำเป็นและมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนในลักษณะกำรท ำงำนนั้น  
จะส่งผลต่อกำรปฏิบติังำนและยงัเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดควำมต้องกำรท ำงำน ซ่ึงน ำไปสู่
ประสิทธิภำพของงำนเรียกไดว้่ำบรรลุเป้ำหมำย จะช่วยเพิ่มควำมผูกพนัธ์ท่ีพนกังำนมีต่อ
องค์กำรไดอ้ย่ำงดี ถำ้เรำพยำยำมท ำแต่ละดำ้นให้ดียอ่มไดช่ื้อว่ำเป็นองค์กรสร้ำงสุขให้แก่
คนท ำงำนไดไ้ม่ยำก” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 3) 

“กำรป้องกนักำรติดเช้ือเอดส์ โดยมีกำรจดัอบรมให้ควำมรู้ในเร่ืองกำรป้องกนักำรติดเซ้ือ
เอขไอวีและเอดส์ เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจรู้จกัและเตรียมตวัป้องกนักำรติดเช้ือซ่ึงสถำนท่ี
ท ำงำน กำรไม่กีดกนักำรท ำงำนจำกปัญหำสุขภำพหรือเอดส์ กำรมีกำรสนบัสนุนกำรอยู่
ร่ วมกัน ในองค์ก ำ รและ ชุมชน  สั ง คม  ท ำ ให้บรรย ำก ำศในก ำ รท ำ ง ำ น ท่ี ดี ”  
(ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 6) 

“กำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท ำงำน และกำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวี
และเอดส์ ท่ีท ำใหเ้กิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน” (ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 6) 

“กำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวีเป็นโครงกำรท่ีองค์กำรท ำให้กบับุคลำกรและเยำวชนใน
ชุมชน ท่ีคิดว่ำน่ำจะเป็นควำมภูมิใจขององค์กำรในกำรช่วยเหลือสังคมให้น่ำอยู่ข้ึน”  
(ผูใ้หส้ัมภำษณ์คนท่ี 9) 



 
 

บทที ่5 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 บทน้ีมีเน้ือหา การอภิปรายผลงานวิจยัโดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรม ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั ขอ้จ ากดัในงานวจิยั และสรุป 

5.1  การอภิปรายผลการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษานโยบายและการจดัการเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และ
ความพึงพอใจต่อองคก์าร จากขา้ราชการและลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในองค์การท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติว่าด้วยการ
ป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างาน ปี พ.ศ. 2559  และองคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ี
ไม่เขา้ร่วมโครงการ งานวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผลการวิจยัแสดงให้
เห็นวา่นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์และคุณภาพชีวิตการท างานมีผลกระทบต่อความพึงพอใจ
โดยรวมของพนกังาน องค์การท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินพนกังานมีความพึงพอใจต่อองค์การมากกว่า
พนกังานในองคก์ารท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ในการศึกษาคร้ังน้ีนโยบายและการจดัการดา้นเอดส์
และคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์และมีอ านาจในการท านายความพึงพอใจของ
พนักงานต่อองค์การ ซ่ึงการอภิปรายผลงานวิจยัอาศยัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมโดยจะอภิปรายผลการวิจยัตามค าถามวจิยั 

5.1.1  ค าถามวจัิยข้อที ่1 สถานการณ์ของนโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในทีท่ างาน 
คุณภาพชีวติการท างาน และความพงึพอใจต่อองค์การ ในองค์การที่ศึกษาเป็น
อย่างไร 

ผลการศึกษาแสดงว่าในองค์การท่ีศึกษาบุคลากรมีความพึงพอใจนโยบายและการจดัการ
ด้านเอดส์ในองค์การ คุณภาพชีวิตการท างาน และมีความพึงพอใจต่อนโยบายขององค์การใน
ระดบัสูงทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บงัอร ผลเนืองมา และคณะ (2541) พบวา่ท่ีวา่นายจา้ง
ส่วนใหญ่ยอมรับวา่ไม่บงัคบัใหลู้กจา้งตรวจเอชไอวแีละเอดส์ก่อนรับเขา้ท างาน จะไม่ใชก้ารติดเช้ือ
เอชไอวีและเอดส์เป็นเหตุผลให้ลูกจา้งออกจากงาน จะให้ลูกจา้งท่ีติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ไดรั้บ
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สิทธิการลาหรือสวสัดิการเท่าเทียมกบัลูกจา้งอ่ืน ๆ โดยไม่ลดค่าจา้งและส่วนใหญ่เห็นดว้ยหรือยินดี
จดัสวสัดิการตามแผนงานใหค้วามช่วยเหลือทางสังคมแก่ลูกจา้ง และพบวา่กลุ่มลูกจา้ง (>80%) และ
กลุ่มนายจา้งส่วนใหญ่ (>90%)  มีความรู้ในเร่ืองเอชไอวแีละเอดส์ และเช่ือวา่โรคเอชไอวแีละเอดส์
เป็นโรคท่ีป้องกนัได ้สามารถท างานร่วมกบัลูกจา้งท่ีติดเช้ือซ่ึงนบัเป็นแนวโนม้ท่ีดี  

ผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกบัวีรกุลและแมคลีน (Virakul & McLean, 2010) พบวา่การ
จดัการนโยบายเอดส์ในองคก์ารธุรกิจในปี 2550 ดีข้ึนมากกวา่การจดัการในปี 2540 ในทุกดา้นของ
การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์การมีการด าเนินการดา้นลบกบับุคลากรท่ีติดเช้ือเอชไอวีและ
เอดส์จ านวนลดลง ส่วนด้านการเตรียมความพร้อมของนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหาเอดส์ใน
องค์การพบว่าองค์การของตนเองมีนโยบายด้านเอดส์ในองค์การเพิ่มข้ึนจากปี 2540 แต่ไปใน
ทิศทางท่ีตรงกนัขา้มกบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนัวิจยัสังคม (2556) ท่ีพบว่าในปัจจุบนั
สถานการณ์การเลือกปฏิบติัในการประกอบอาชีพของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ยงัปรากฎในระดบักฎหมาย
และนโยบาย ระดบัสถาบนัและระดบัชุมชน และพบวา่ผูติ้ดเช้ือไดรั้บผลกระทบจากการเลือกปฏิบติั 
ท าให้ตอ้งสูญเสียงานและรายไดห้ลกั ผูติ้ดเช้ือยงัรู้สึกวา่สถานะการติดเช้ือมีผลต่อความกา้วหนา้ใน
การท างาน การบงัคบัตรวจเลือดในการสมคัรงานท าให้ผูติ้ดเช้ือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
นอ้ยลง ขาดโอกาสในความกา้วหนา้ในการท างาน ตลอดจนโอกาสในการเพิ่มรายได ้และเป็นไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัสถานการณ์กีดกนัผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ในสังคม ซ่ึงกรมควบคุมโรค 
(2558) รายงานผลการส ารวจการตีตราผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ในสังคมไทยพบว่าคนไทยยงัมี
ความกลวั รังเกียจ และกีดกนัผูติ้ดเช้ือ ร้อยละ 43.3 ซ่ึงมีอตัราสูงกวา่ปี พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 14.2  

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานสอดคล้องกับงานวิจยัของปาริชาติ จนัทร์ลา และ  
เชิงชาญ จงสมชัย (2557) พบว่าบุคลากรเทศบาลต าบลในเขตพื้นท่ีแกด า มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่าอยู่ในระดบัคือ ดา้นประโยชน์และ
ความรับผดิชอบต่อสังคม ความสมดุลในชีวติ ประชาธิปไตยในองคก์าร คุณค่าทางสังคมและท างาน
ร่วมกนั ค่าตอบแทน ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั และมีความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ โอกาสในการ
พฒันาความรู้ ความมัง่คงและความก้าวหน้าในงาน ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
สมชาย อุทยัน้อย และเสนาะ กล่ินงาน (2559) พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการ
กรมการปกครองกบัขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการ
ท างานท่ีมีความปลอดภยั โอกาสความกา้วหนา้ การพฒันาความสามารถ การท างานร่วมกบับุคคล
อ่ืน สิทธิส่วนบุคคล จงัหวะชีวิต และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม บุคลากรมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก  
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ส่วนระดบัความพึงพอใจต่อองค์การสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอนก พจมานเมธี (2552) 
พบวา่ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม
อยูใ่นระดบัดีมากและพบวา่ปัจจยัท่ีเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ยความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับ ลกัษณะงานท่ีท า 
ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา นโยบาย
และการบริหารงาน สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และเงินเดือนค่าตอบแทน 

5.1.2  ค าถามวิจัยข้อที่ 2 ความแตกต่างของนโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างาน และความพึงพอใจต่อองค์การ ในองค์การที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินและองค์การทีไ่ม่ได้เข้าร่วมโครงการประกวด เป็นอย่างไร 

ผลการศึกษาแสดงว่าความแตกต่างของนโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างาน และความพึงพอใจต่อองค์การมีความแตกต่างกนัระหว่างองค์การท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินและองคก์ารท่ีไม่เขา้ร่วมประกวดโดยค่าเฉล่ียขององคก์ารผา่นเกณฑ์ประเมินสูง
กว่าองค์การท่ีไม่ได้เขา้ร่วมโครงการประกวด แมว้่างานวิจยัก่อนหน้าจะไม่มีการศึกษาถึงความ
แตกต่างดา้นน้ีมาก่อน แต่จากรายงานประเทศไทยมีแนวโน้มประสบความส าเร็จทั้งการป้องกนัท่ี
สามารถลดจ านวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์รายใหม่ และลดการเจ็บป่วยเสียชีวิตจากเอชไอวีและ
เอดส์จากการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ (คณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์แห่งชาติ, 
2560)  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพีเตอร์สันและสมิท (Peterson & Smith, 2004) ท่ีพบวา่การมี
นโยบายดา้นเอดส์ภายในองคก์ารและผูบ้ริหารสนบัสนุนนโยบายดงักล่าว สามารถลดการตดัสินใจ
อย่างไม่มีจริยธรรมของผูบ้ริหาร เช่น การเลิกจา้งบุคลากรท่ีติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ ได้อย่างมี
นยัส าคญั  

นอกจากน้ีแลว้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัแนวคิดดา้นนโยบายการจดัการเอดส์ในท่ีท างานท่ี
ส่งผลประโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานสนบัสนุนการท างานของบุคลากรท่ีติดเช้ือเอชไอวี
และเอดส์ ลดความกลวัและความกงัวลของบุคลากรในองคก์าร การหยุดท างานลดลง และองคก์าร
ยงัไดแ้สดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและมีความเป็นผูน้ าและมีความมุ่งมัน่ใส่ใจต่อบุคลากรและ
ชุมชน (Centers for Disease Control and Prevention, 2017) และสอดคล้องกบัแนวคิดของส านัก
โรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (2559) ท่ีรายงานประโยชน์ท่ีบุคลากรในองคก์าร
ไดรั้บจากโครงการประกวดเอดส์ในท่ีท างานคือ ประกอบดว้ย บุคลากรขององคก์าร ไดรั้บการดูแล
และคุม้ครองสิทธิโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัและไดรั้บการดูแลป้องกนัให้ปลอดภยัจากเอชไอวีและ
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เอดส์ หากบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเอชไอวีและเอดส์ ก็สามารถน าไปถ่ายทอดความรู้ต่อ
คนใกลชิ้ดหรือชุมชนต่อไป  ซ่ึงจากงานวจิยัท่ีผา่นมาและแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งแสดงให้เห็น
ว่าองค์การท่ีมีนโยบายและการจดัการเอดส์ในท่ีท างาน มีแผนการด าเนินการงานอย่างเป็นระบบ  
ท าให้บุคลากรได้รับการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกันท าให้การรับรู้ของบุคลากร
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  

ผลการศึกษาขอ้น้ียงัแสดงให้เห็นวา่คุณภาพชีวิตการท างานและความพึงพอใจต่อองคก์ารมี
ความแตกต่างกนัโดยองคก์ารท่ีผา่นเกณฑก์ารโครงการประกวดนั้น บุคลากรมีการรับรู้คุณภาพชีวิต
การท างานและความพึงพอใจในงานสูงกว่าองค์การท่ีไม่เข้าร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกษศิรินทร์ ไชยสงคราม (2553) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานในบริษทัท่ีไดรั้บรางวลัจากตลาด
หลกัทรัพยด์า้นผลการด าเนินงานยอดเยี่ยมกบับริษทัท่ีไดรั้บรองมาตรฐานระบบการบริหารจดัการ
คุณภาพชีวิตการท างาน พบวา่มีความแตกต่างกนัเร่ืองปัจจยัและรูปแบบในการน าแนวคิดคุณภาพ
ชีวิตการท างานมาใชใ้นองคก์าร และพบวา่การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานและการจดัการ
คุณภาพชีวติการท างานของพนกังานต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชาร์มาและคณะ (Sharma et al., 2016) 
อภิปรายวา่องคก์ารท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างานท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมความพึง
พอใจของบุคลากรดว้ยการให้รางวลั ความปลอดภยัในการท างานและโอกาสในการเติบโตในสาย
งานจะท าใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจท่ีสูงข้ึน  

สอดคลอ้งคาสซิโอ (Casio, 1998) อภิปรายวา่บุคลากรท่ีท างานในองคก์ารท่ีมีคุณภาพชีวติ
การท างานบุคลากรในองค์การรู้สึกว่างานสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ซ่ึงการตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคลากรจะท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน ส่งผลต่อความมุ่งมัน่ในการท างาน
และความปรารถนาท่ีจะอยู่ในองค์การในระยะยาว สอดคล้องกบัเยี่ยวและลี (Yeo and Li, 2011)  
ท่ีอภิปรายไวว้า่ เม่ือบุคลากรเช่ือวา่การมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีเม่ือบุคลากรมีความรู้สึกถึงการ
เปิดกวา้งและความเช่ือใจระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรขององคก์ารโดยปราศจากความกลวัต่อการ
เปล่ียนแปลงในระยะสั้นหรือความเขา้ใจผิดในผลการปฏิบติังาน สุดทา้ยจะส่งผลให้บุคลากรเกิด
ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงสรุปไดว้่าองค์การท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความพึงพอใจของบุคลากรอยา่งจริงจงัยอ่มส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคลากร
ในองคก์ารและจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
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5.1.3  ค าถามวิจัยข้อที่ 3 นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ท างาน คุณภาพชีวิตการ
ท างานมีความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อองค์การอย่างไร 

 ผลการศึกษาแสดงวา่นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจต่อองค์การในระดับปานกลางโดยความสัมพนัธ์ท่ีมีนัยส าคัญและมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เป็นบวก และคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อองค์การใน
ระดบัปานกลางท่ีมีนยัส าคญัและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวก จากผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่าองค์การถือเป็นสถานท่ีท่ีมีประสิทธิภาพในการน าเสนอเร่ืองเอชไอวีและเอดส์ให้กบับุคลากร
ทราบและเขา้ใจ โดยองคก์ารควรเป็นมีบทบาทในการป้องกนัเอชไอวีและเอดส์ ปรับทศันคติต่อผูท่ี้
ติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ และใชส้ถานท่ีท างานในการให้ความรู้ การดูแล การให้ค  าปรึกษาและการ
ดูแลดา้นการรักษา (Baker et al., 2004) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของฟอร์ดและคณะ (Ford, 2014)  
การบูรณาทางสังคม การมีส่วนร่วมในโครงการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีและการรับรู้ของตนเอง 
ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มข้ึนของความรู้ใน
เร่ืองเอดส์และการใชถุ้งยางอนามยัเพิ่มข้ึน ซ่ึงการบูรณาทางสังคมของแรงงานขา้มชาติในไทยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว ี 

นอกจากน้ีสอดคล้องกบัการศึกษาของจ ารัสฤทธ์ิรงค์ และคณะ (Chamratrithirong et al., 
2017) พบวา่การแทรกแซงท่ีเก่ียวกบัการจดัการและการบริการท่ีประกอบดว้ยการก าหนดนโยบาย
ด้านเอดส์ในท่ีท างาน การบริการถุงยางอนามัยและกิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมี
ความสัมพนัธ์กบัความรู้เร่ืองโรคเอดส์ท่ีเพิ่มข้ึนและการเพิ่มข้ึนการเขา้ถึงถุงยางอนามยัและการใช้
ถุงยางอนามยักบัคู่รักอยา่งสม ่าเสมอ และการฝึกอบรมเร่ืองเอชไอวีและเอดส์ของผูบ้ริหาร หวัหนา้
งานและคนงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความรู้เร่ืองโรคเอดส์ท่ีเพิ่มข้ึนและการเพิ่มข้ึนการเขา้ถึง
ถุงยางอนามยัและการใช้ถุงยางอนามยักบัคู่รักอย่างสม ่าเสมอเช่นกนั เป็นไปในทิศทางเดียวกบั
แนวคิดท่ีว่าการมีนโยบายจดัการเอดส์ในท่ีท างานมีผลประโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ช่วยสนับสนุนการท างานของบุคลากรท่ีติดเช้ือเอชไอวีเอดส์ ลดความกลวัและความกงัวลของ
บุคลากรในองคก์าร การหยดุท างานลดลง และองคก์ารยงัไดแ้สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
มีความเป็นผูน้ าและมีความมุ่งมัน่ใส่ใจต่อบุคลากรและชุมชน (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2017)  
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สอดคล้องกบัการศึกษา อิทธิพลของนโยบายเอชไอวีและเอดส์กบัการตดัสินใจอย่างมี
จริยธรรมในการเลิกจา้งบุคลากรพบวา่ นโยบายดา้นเอชไอวและเอดส์ภายในองคก์ารและผูบ้ริหาร
สนบัสนุนนโยบายดงักล่าว สามารถลดการตดัสินใจอยา่งไม่มีจริยธรรมของผูบ้ริหาร เช่น การเลิก
จ้างบุคลากรท่ีติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ ได้อย่างมีนัยส าคัญ (Peterson & Smith, 2004) และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีว่าเอดส์ในองค์การส่งผลกระทบการเสียโอกาสจา้งแรงงานท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ มีทกัษะฝีมือและความช านาญ เน่ืองจากนายจา้งและลูกจา้งขาดความเขา้ใจเร่ืองเอช
ไอวีและเอดส์ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดทศันคติท่ีไม่ยอมรับการท างานร่วมกนักบัลูกจา้งซ่ึงติดเช้ือ
เอชไอวีและเอดส์ ดังนั้ นประเด็นเร่ืองเอชไอวีและเอดส์จึงจ าเป็นต้องได้รับบริหารจัดการ
เช่นเดียวกบัประเด็นอ่ืน ๆในองคก์าร (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2548)  

จากการอภิปรายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่หากองคอ์งคก์ารนโยบายและการจดัการเอดส์ใน
ท่ีท างานและมีการด าเนินการงานอย่างเป็นจริงจงัและมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรได้รับการ
ปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกนัซ่ึงแสดงถึงความรับผิดชอบต่อบุคลากรซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของเสนาสุและวรีกุล (Senasu & Virakul, 2015) ท่ีพบวา่การรับรู้ความรับผดิชอบต่อสังคม
และการน าความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบติัในองคก์ารมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจใน
ชีวติและความพึงพอใจในงานของบุคลากร 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความพึง
พอใจต่อองค์การ จากผลการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากงานวิจยัท่ีผ่านมาว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจต่อองค์การ จากการศึกษาเร่ืองผลกระทบของ
คุณภาพชีวิตการท างานกบัความพึงพอใจของบุคลากรในบริษทัน ้ ามนัในประเทศกาตาร์ พบว่า
คุณภาพชีวติการท างานดา้นปัจจยักายภาพ ปัจจยัจิตวทิยา และปัจจยัทางสังคม มีผลกระทบต่อความ
พึงพอใจของบุคลากร (Muftah & Lafi, 2011) สอดคลอ้งกบังานวิจยัดา้นการจ่ายค่าตอบแทนของ
ทาบาสซมั (Tabassum, 2012) ท่ีพบวา่ การจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ส่ิงแวดลอ้มการ
ท างานท่ีปลอดภยัและสุขลกัษณะ โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ ความสมดุลในชีวิตและการ
ท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน นอกจากน้ีมาบาโซและดลามินี (Mabaso & 
Dlamini, 2017) พบวา่ค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในงานของบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัของแอฟริกาใต ้ 
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ส่วนดา้นการฝึกอบรมและพฒันาพบวา่สอดคลอ้งกบัวิจยัของอิจิกู (Ijigo, 2015) พบวา่การ
จดัการทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในงานคือ การฝึกอบรมและพฒันา 
(r= 0.677) และการจ่ายค่าตอบแทน (r= 0.802) และชมิดท์ (Schmidt, 2007) พบว่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งความพึงพอในในการอบรมกบัความพึงพอใจในงานโดยรวม และพบวา่องคป์ระกอบของ
การฝึกอบรมทั้งวิธีการฝึกอบรม เน้ือหาในการฝึกอบรม มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
ฝึกอบรมและความพึงพอใจในการท างาน ส่วนด้านโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบาร์เน็ตและแบรดลีย ์(Barnett & Bradley, 2007) พบวา่การสนบัสนุนการ
พฒันาอาชีพในองคก์ารและพฤติกรรมการพฒันาสายอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานและพฤติกรรมเชิงบวกของพนกังาน 

นอกจากน้ีความสมดุลในชีวิตและการท างานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาซูคาและคณะ 
(Machuca et al., 2016) พบว่าการสนับสนุนจากผูบ้ริหารเร่ืองความสมดุลในชีวิตและการท างาน 
ความอิสระในการท างาน และความสมดุลในชีวิตการท างานของพนกังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กับความภูมิใจในองค์การและความพึงพอใจในงาน ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของยิง่ยศ จนัปาน และจนัทนา แสนสุข (2559) ท่ีพบวา่ดา้นค่าตอบแทนในการท างานและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  

5.1.4  ค าถามวิจัยข้อที่ 4 ความสามารถในการท านายความพึงพอใจต่อองค์การ ของ
นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน เป็น
อย่างไร 

 ผลการศึกษาแสดงวา่ผลการวเิคราะห์ความถดถอยตวัแปรประชากรศาสตร์ ตวัแปรนโยบาย
และการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน และคุณภาพชีวิตการท างานพบวา่ การป้องกนัติดเช้ือเอชไอวี
และเอดส์ การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  
การฝึกอบรมและพฒันา และความสมดุลในชีวิตและการท างาน ส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส าคญั 
 p < .05 ต่อความพึงพอในต่อองค์การ และสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความพึง
พอใจต่อองคก์ารได ้59.2% (Adjusted R2 =  .592) เม่ือเปรียบเทียบกบัการวิเคราะห์ความถดถอยตวั
แปรประชากรศาสตร์และนโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างานทุกดา้นส่งผลทางบวกอยา่ง
มีนยัส าคญั p < .05 ต่อความพึงพอในต่อองค์การโดยตวัแปรประชากรศาสตร์และการป้องกนัติด
เช้ือเอชไอวีและเอดส์ การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เขา้ถึงสิทธิประโยชน์ และการส่งเสริมการอยู่
ร่วมกนัในท่ีท างาน สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อองคก์ารได ้30.3% 
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แต่เม่ือเพิ่มตวัแปรคุณภาพชีวิตการท างานเขา้ไปทุกดา้น สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
พึงพอใจต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน 28.9%  

ผลการศึกษาแสดงว่าความสามารถในการร่วมกนัท านายความพึงพอใจต่อองค์การของ
นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ และคุณภาพชีวิตการท างานสามารถร่วมกนัท านายไดสู้งกวา่การ
ท านายคุณภาพชีวิตการท างานหรือนโยบายและการจดัการเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงผลการศึกษาไดแ้สดง
ให้เห็นถึงบุคลากรท่ีมีความสมดุลในชีวิตและการท างาน และไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาและ
ด้านโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และได้รับนโยบายและการจดัการด้านเอดส์ ได้แก่ เขา้ร่วม
กิจกรรมการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ในท่ีท างานและการช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้
เขา้ถึงสิทธิประโยชน์ ส่งผลให้เกิดบุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อองคก์าร สอดคลอ้งกบัการศึกษา
เร่ืองอิทธิพลของความสมดุลในชีวิตการท างานกับความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ
สาธารณสุขในประเทศอินเดียพบว่า ความสมดุลในชีวิตการท างานสามารถท างานความพึงพอใจ
ของบุคลากรไดร้้อยละ 37 (Azeem & Akhtar, 2014)  

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัการเผชิญความเครียดและ
ความพึงพอใจในงานของครูผูส้อนนอกโรงเรียนในประเทศโอมาน พบว่าความคุณภาพชีวิตการ
ท างานและการเผชิญความเครียดสามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจในงานได้ร้อยละ 12.2 
(Mirzaii et al., 2014) และสอดคล้องกับงานวิจยัของแพนเดย์และอสัตานา (Pandey & Asthana, 
2017) พบว่าปัจจัยค่าตอบแทน (r= 0.654, p > 0.01) นโยบายขององค์การ  (r= 0.479, p > 0.01) 
สภาพแวดล้อมการท างาน  (r= 0.487, p > 0.01) ความเครียดของงาน (r= 0.312, p > 0.01) และ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (r= 0.397, p > 0.01) ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานใน
องค์การธุรกิจในอินเดีย และไปในทิศทางเดียวกบัเทสสิมาและคณะ (Tessema et al., 2013) พบว่า
การรับรู้การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานของ
พนกังานในประเทศอเมริกา มาเลเซีย เวยีดนาม  
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 จากการสรุปและอภิปรายผลการวจิยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัไดใ้น
ตารางท่ี 5.1 

ตารางที ่5.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวจัิย 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สนับสนุน
สมมุติฐาน 

ไม่สนับสนุน
สมมุติฐาน 

1 องค์การท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินและองค์การท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โครงการประกวด มีความแตกต่างของนโยบายและการจดัการ
ด้านเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และความพึง
พอใจต่อองคก์าร 

 

 

2 นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างานมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจต่อองคก์าร 

 
 

3 คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความพึง
พอใจต่อองคก์าร 

  

4 นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างานและคุณภาพชีวิต
การท างาน สามารถร่วมกนัท านายความพึงพอใจต่อองคก์ารได ้  

 

5.2  ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคร้ังน้ีสามารถแบ่งออกเป็นขอ้เสนอแนะดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละ
ขอ้เสนอแนะดา้นวชิาการ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะด้านการประยุกต์ใช้ 

 จากการศึกษานโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และ
ความพึงพอใจต่อองค์การ ขององค์การท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินและองคก์ารท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
ประกวด ผูว้จิยัขอเสนอขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการนโยบายและ
การจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และความพึงพอใจต่อองค์การ โดย
พิจารณาจากผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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1)  คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และกรม
ควบคุมโรคในฐานะผูข้บัเคล่ือนแนวทางปฏิบติัแห่งชาติว่าดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการด้าน
เอดส์ในสถานท่ีท างาน ควรประชาสัมพนัธ์โครงการประกวดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ทราบมากข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุน้ให้องคก์ารเขา้ร่วมโครงการ และควรประชาสัมพนัธ์
ผลประโยชน์ท่ีของมีนโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในองค์การให้กับผูบ้ริหาร บุคลากรใน
องคก์าร 

2)  องคก์ารท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินการประกวดควรน านโยบายและการจดัการด้าน
เอดส์ การจดัการดา้นคุณภาพชีวิตการท างานในองคก์าร มาใชอ้ยา่งมีระบบและแบบแผนท่ีชดัเจน
ต่อไปเพื่อเป็นองค์การตวัอย่างหรือองค์การตน้แบบด้านการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างานให้กับ
องคก์ารท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประกวด 

3)  ผูบ้ริหารและนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การควรระบุแผนงานนโยบาย
และการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างาน เขา้เป็นแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การประจ าปี  
โดยปฏิบติัตามแนวปฏิบติัแห่งชาติว่าด้วยการป้องกนัและบริหารจดัการเอดส์ในสถานท่ี ควรจดั
กิจกรรมรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ดา้นเอดส์ให้กบับุคลากร พร้อมทั้งประเมินการคิดเห็นของ
บุคลากรเก่ียวกบันโยบายและการจดัการเอดส์ในท่ีท างาน โดยเฉพาะองค์กรปกครองทอ้งถ่ินท่ีมี
บทบาทส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ในสังคมและท างานใกลชิ้ดกบัผูติ้ด
เช้ือเอชไอวีและเอดส์และผูไ้ดผ้ลกระทบในชุมชน หากบุคลากรมีความรู้และทศันคติท่ีถูกตอ้งยอ่ม
ส่งผลใหส้ามารถยติุปัญหาดา้นเอดส์ไดต้ามวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโลก ค.ศ. 2030 

4)  บุคลากรควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือขบัเคล่ือนนโยบายและการจดัการดา้น
เอดส์ในท่ีท างานเพื่อให้เกิดความรู้และทศันติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเอชไอวีเพราะบุคลากรคือบุคคลท่ี
ส าคญัในการจดัการปัญหาดา้นเอชไอวแีละเอดส์ในท่ีท างานและสังคม นอกจากน้ีแลว้บุคลากรควร
มีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีในองค์การควรรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร 
เพื่อใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจต่อองคก์าร 

5)  นักพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรน าแบบวดัด้านคุณภาพชีวิตการท างาน และ
ความพึงพอใจต่อองคก์ารมาให้บุคลากรในองคก์ารประเมิน เพื่อประเมินสถานการณ์ของบุคลากร 
และควรให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรและความพึงพอใจต่อองคก์ารโดย
สร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีคุณภาพชีวิตท่ีดีให้เกิดข้ึนภายในองค์การโดยเฉพาะด้านความ
สมดุลในชีวิตและการท างาน และองค์การควรจดัการฝึกอบรมให้กบับุคลากรอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม และควรค านึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนและความกา้วหนา้ของบุคลากรเพื่อให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อองคก์าร  
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5.2.2  ข้อเสนอแนะด้านวชิาการ 

1)   ควรขยายการศึกษาไปยงักลุ่มองค์การประเภทองค์การดา้นสาธารณสุข ดา้น
การศึกษา และองคก์ารอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ร่วมโครงการประกวดองคก์าร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกนัเอดส์
ในท่ีท างาน” เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษากบังานวจิยัในคร้ังน้ี 

2)  ควรมีการศึกษานโยบายและการจดัการเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการ
ท างานกบัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ความผกูพนัต่อองคก์าร พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร เป็นตน้  

3)  ควรมีการศึกษาซ ้ าในองค์การได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกวด
มาแลว้ เพื่อเปรียบเทียบดูวา่มีการเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะใดประเด็นของนโยบายและการจดัการ
ดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวติการท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์าร 

4)  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากบุคลากรในองคก์ารทัว่ไป ควรมีการศึกษาเชิง
ลึกกบักลุ่มผูท่ี้ติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ หรือผูไ้ดรั้บผลกระทบเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบขอ้มูลอีกดา้น
ของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

5.3  ข้อจ ากดัในงานวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากองค์กรปกครองท้องถ่ินเพียงอย่างเดียว ซ่ึงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบริบทขององค์การท่ีเป็นเอกลักษณ์ต่างจากองค์การประเภทอ่ืน และเป็น
องค์การท่ีท าประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่เป็นองค์การแสวงผลก าไรจากการด าเนินงาน การน าผล
การศึกษาไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์ารอ่ืน ๆ ควรพิจารณาถึงบริบทขององคก์ารท่ีต่างกนั 

5.4  สรุป 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายและการจดัการด้านเอดส์ 
คุณภาพชีวิตการท างาน ต่อความพึงพอใจของพนกังานต่อองคก์าร ขององคก์ารผา่นเกณฑ์ประเมิน
จาก "โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการ
ด้านเอดส์ในสถานท่ีท างานในปี พ.ศ. 2559"  และองค์การท่ีไม่ได้เขา้ร่วมโครงการผลการศึกษา
พบว่า ผลการศึกษาแสดงว่า 1) บุคลากรในองค์การท่ีศึกษามีความพีงพอใจต่อนโยบายและการ
จดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 
2) ความพึงพอใจของพนกังานต่อนโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตในการ
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ท างานและความพึงพอใจต่อองค์การของขององค์การท่ีได้ผ่านเกณฑ์ประเมินมีระดับสูงกว่า
องคก์ารท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม 3) นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางและมีความสามารถในการท านายความพึงพอใจต่องคก์าร  

ผลการศึกษาแสดงว่าองค์การท่ีมีการน านโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ไปใชอ้ย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรมท าให้พนกังานในองค์การมีการรับรู้และมีความพึงพอใจต่อนโยบายและ 
การจดัการด้านเอดส์ท่ีสูงกว่าองค์การท่ีไม่ได้น านโยบายไปปฏิบติัซ่ึงจากผลการศึกษานั้นหาก
รัฐบาล ภาคเอกชนมีการขบัเคล่ือนนโยบายเอดส์และการจดัการไปใชใ้นองคก์ารอยา่งจริงจงัอาจท า
ให้ช่วยลดการแพร่กระจายของเช้ือเอชไอวีและลดการตีตรากบัผูติ้ดเช้ือในสังคมได้ นอกจากน้ี
นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวติการท างานยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารโดยเฉพาะความพึงพอใจของพนกังาน ซ่ึงองคก์ารควรน านโยบาย
และการจดัการเอดส์ในท่ีท างานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติในการป้องกนัและบริหารจดัการเอดส์ในท่ี
ท างาน ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพชีวติการท างานไปปฏิบติัในองคก์ารเพื่อใหบุ้คลากรเกิดความพึง
พอใจต่อองคก์าร   
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 



 
แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 

ค าช้ีแจง 

 ขา้พเจา้นายปริญญา ศรีทิพย ์นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องคก์าร คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ก าลงัด าเนินการวิจยั เร่ือง 
“นโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน และความพึงพอใจต่อ
องคก์าร” โดยมี ศาสตราจารย ์ดร. บุษยา วรีกุล เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 ในการน้ีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี โดยขอ้ค าถาม
เป็นการสอบถามความคิดเห็นของท่านเท่านั้ น ไม่มีค  าตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ท่านตอบ
แบบสอบถามแต่ละขอ้ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด กรุณาตอบค าถามทุกขอ้และค าตอบของท่านจะ
น าไปวเิคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการน าเสนอผลการวจิยัเป็นรายบุคคล 

 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะ
ไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของท่าน จะท าใหผ้ล
วจิยัตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด และเป็นประโยชน์ต่อการน าผลวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
องคก์ารต่อไป ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือของท่าน เม่ือท่านตอบแบบสอบถาม
เสร็จแลว้ กรุณาส่งกลบัไปท่ีคนท่ีแจกแบบสอบถามภายใน 1 สัปดาห์ หากมีขอ้สงสัยในการตอบ
สามารถติดต่อผูว้ิจยั นายปริญญา ศรีทิพย ์นกัศึกษาคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ (นิดา้) โทรศพัท ์099-9195416 อีเมล: sritip.p16@gmail.com  

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
นายปริญญา ศรีทิพย ์ 

“เพยีงท่านตอบแบบสอบถาม 1 ชุด ผู้วจิยัจะสมทบเงนิช่วยเหลือ 
ผู้ตดิเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ จ านวน 5 บาท” 

 

mailto:sritip.p16@gmail.com
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แบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณะองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง: ค าถามส่วนน้ีมีทั้งหมด 10 ขอ้ โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน [  ] ตามความจริงของท่าน
และกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

1. เพศ  [  ] ชาย  [  ] หญิง 

2. อาย ุ 
[  ] นอ้ยกวา่ 26 ปี [  ] 26-30 ปี  [  ] 31-35 ปี  [  ] 36-40 ปี
  
[  ] 41-45 ปี  [  ] 46-50 ปี  [  ] มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพสมรส  [  ] โสด  [  ] สมรส  [  ] หยา่ร้าง  [  ] หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด 

[  ] ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  [  ] ปริญญาตรี [  ] ปริญญาโท [  ] ปริญญาเอก 

5.   ต าแหน่งงาน 

[  ] คณะผูบ้ริหาร กรุณาระบุ  

[  ] พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี (ขา้ราชการ) 

[  ] ลูกจา้ง  กรุณาระบุ   

6.   อายใุนองคก์ารปัจจุบนั................ปี................เดือน 

7. อายใุนต าแหน่งปัจจุบนั..............ปี................เดือน 
8. องคก์ารท่านเป็นองคก์ารประเภทใด 

[  ] เทศบาลนคร  [  ] เทศบาลเมือง  [  ] เทศบาลต าบล [  ] อบต. 

9. ในองคก์ารท่านมีผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์หรือไม่   

[  ] มี   [  ] ไม่มี   [  ] อ่ืน ๆ กรุณาระบุ.............................. 

10. องคก์ารท่านเขา้ร่วมประกวดโครงการประกวด “องคก์ร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกนัเอดส์ในท่ี
ท างาน” หรือไม่ 

[  ] เขา้ร่วม  [  ] ไม่เขา้ร่วม  [  ] อ่ืน ๆ กรุณาระบุ.............................. 
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ค าช้ีแจง: กรุณาอ่านขอ้ความและท าเคร่ืองหมายกากบาท  X  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ท่านมากท่ีสุด เพื่อแสดงระดบัความคิดเห็นของท่านต่อข้อความนั้น (ทุกขอ้ความท่านสามารถ
เลือกตอบไดเ้พียง 1 ขอ้เท่านั้น) 

1 หมายถึง ท่านไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัขอ้ความนั้น 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น 
3 หมายถึง ท่านค่อนขา้งไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น 4 หมายถึง ท่านค่อนขา้งเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น 
5 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น   6 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัขอ้ความนั้น 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่                       เหน็ด้วยอย่างยิง่ 

1 2 3 4 5 6 

ส่วนที ่1 นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ท างาน 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกีย่วกบัเอดส์ในที่ท างาน 
1.  องคก์ารของท่านไม่ตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ก่อน

การจา้งงาน 
1 2 3 4 5 6 

2.  องคก์ารของท่านรักษาความลบัเร่ืองเอชไอว/ีเอดส์  
ส่วนบุคคลของบุคลากรเป็นอยา่งดี 

1 2 3 4 5 6 

3.  ถา้หากมีผูติ้ดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ในองคก์ารของท่าน  
เขาจะไดรั้บการปฏิบติัเหมือนบุคลากรทัว่ไป 

1 2 3 4 5 6 

4.  องคก์ารของท่านไม่มีนโยบายใชผ้ลการติดเช้ือเอชไอว/ี
เอดส์เป็นเหตุผลในการเลิกจา้ง 

1 2 3 4 5 6 

5.  ปัญหาเอชไอว/ีเอดส์ไม่ส่งผลต่อความกา้วหนา้ในอาชีพของ
บุคลากร 

1 2 3 4 5 6 

การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 
6.  องคก์ารของท่านร่วมมือกบัองคก์ารภายนอกเพ่ือป้องกนั

การติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 
1 2 3 4 5 6 

7.  องคก์ารของท่านมีการอบรมบุคลากรเก่ียวกบัการป้องกนั
การติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

1 2 3 4 5 6 

8.  องคก์ารของท่านมีการจดับริการถุงยางอนามยัฟรี/ 
ตูถุ้งยางอนามยั 

1 2 3 4 5 6 

9.  องคก์ารของท่านมีการส่ือสารใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการป้องกนั 
การติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

1 2 3 4 5 6 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่                       เหน็ด้วยอย่างยิง่ 

1 2 3 4 5 6 

การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ 
10.  หากบุคลากรเจ็บป่วยจากเอชไอว/ีเอดส์ เขาสามารถเขา้ถึง

การรักษาดูแลตามมาตรฐานในปัจจุบนั 
1 2 3 4 5 6 

11.  ในองคก์ารของท่านความเจ็บป่วยจากเอชไอว/ีเอดส์ไม่
ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของบุคลากร 

1 2 3 4 5 6 

12.  หากบุคลากรมีปัญหาสุขภาพจากเอชไอว/ีเอดส์  
องคก์ารของท่านสามารถเปล่ียนงานใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบั
สุขภาพ 

1 2 3 4 5 6 

13.  หากบุคลากรติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์จนไม่สามารถท างานได ้
เขาจะไดรั้บการช่วยเหลือตอ่ไปจากองคก์ารอยา่งเหมาะสม 

1 2 3 4 5 6 

การส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในทีท่ างาน 
14.  องคก์ารของท่านใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเอชไอว/ีเอดส์ ในท่ี

ท างานอยา่งมาก 
1 2 3 4 5 6 

15.  องคก์ารของท่านส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจเร่ืองเอช
ไอว/ีเอดส์ อยา่งถูกตอ้ง 

1 2 3 4 5 6 

16.  องคก์ารท่านมีกิจกรรมการปรับทศันคติของบุคลากรต่อ
เร่ืองเอชไอว/ีเอดส์  

1 2 3 4 5 6 

17.  องคก์ารท่านแจง้นโยบายการป้องกนัและบริหารจดัการดา้น
เอดส์ในสถานท่ีท างานใหบุ้คลากรทราบ 

1 2 3 4 5 6 

ส่วนที ่2 คุณภาพชีวติการท างาน 

การจ่ายค่าตอบแทนทียุ่ติธรรมและเพยีงพอ 
18.  องคก์ารของท่านจ่ายค่าตอบแทนใหก้บับุคลากรอยา่ง

เพียงพอและยติุธรรมตามผลงานท่ีท า 
1 2 3 4 5 6 

19.  ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัความสามารถและ
ความพยายามของท่าน 

1 2 3 4 5 6 

20.  ค่าตอบแทนของท่านมีความเหมาะสมและ 
เป็นธรรมกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

1 2 3 4 5 6 

21.  ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บมีความยติุธรรม 
เม่ือเปรียบเทียบกบังานของคนอ่ืนท่ีคลา้ยกนั 

1 2 3 4 5 6 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่                       เหน็ด้วยอย่างยิง่ 

1 2 3 4 5 6 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
22.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานในองคก์ารของท่าน

มีความยติุธรรมโปร่งใส 
1 2 3 4 5 6 

23.  ความกา้วหนา้ของบุคลากรในองคก์ารของท่านข้ึนอยูก่บั
ผลงานท่ีท า 

1 2 3 4 5 6 

24.  องคก์ารของท่านสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความรู้ 
ท่ีสูงข้ึนและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

1 2 3 4 5 6 

25.  องคก์ารของท่านมีแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ 
อยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

1 2 3 4 5 6 

การฝึกอบรมและพฒันา 
26.  การฝึกอบรมจากองคก์ารช่วยใหท่้านท างานไดมี้

ประสิทธิภาพข้ึน 
1 2 3 4 5 6 

27.  องคก์ารของท่านส่งเสริมใหบุ้คลากรไดฝึ้กอบรมเป็นประจ า
เพื่อพฒันาทกัษะของบุคลากร 

1 2 3 4 5 6 

28.  ท่านไดรั้บโอกาสอยา่งเหมาะสมในการพฒันาทกัษะ
ความสามารถ 

1 2 3 4 5 6 

ความสมดุลในชีวติและการท างาน 
29.  ท่านรู้สึกพอใจในการจดัสรรเวลาของตนเอง  

ทั้งการท างาน ชีวติส่วนตวัและครอบครัว 
1 2 3 4 5 6 

30.  ท่านมีเวลาพกัผอ่นและไดดู้แลตวัเองอยา่งเพียงพอ 1 2 3 4 5 6 
31.  การท างานของท่านมีความเหมาะสมกบัชีวติของท่าน 1 2 3 4 5 6 
32.  ตอนน้ีท่านมีความสุขกบังานท่ีท าอยู ่ 1 2 3 4 5 6 

ส่วนที ่3 ความพงึพอใจต่อองค์การ 
ความพงึพอใจต่อนโยบายขององค์การ 
33.  โดยทัว่ไปแลว้ท่านพอใจกบันโยบายในองคก์ารของท่าน 1 2 3 4 5 6 

34.  องคก์ารของท่านมีการก าหนดนโยบายไวอ้ยา่งชดัเจน 1 2 3 4 5 6 

35.  นโยบายในองคก์ารของท่านสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4 5 6 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่                       เหน็ด้วยอย่างยิง่ 

1 2 3 4 5 6 
36.  นโยบายในองคก์ารของท่านมีความโปร่งใสและตรวจสอบ

ได ้
1 2 3 4 5 6 

37.  นโยบายในองคก์ารของท่านสามารถประสบความส าเร็จ 
ในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

1 2 3 4 5 6 

ความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการขององค์การ 
38.  ท่านเห็นวา่องคก์ารของท่านมีการบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิผล 
1 2 3 4 5 6 

39.  ท่านเห็นวา่การบริหารจดัการขององคก์ารของท่านเป็นไป
อยา่งโปร่งใส 

1 2 3 4 5 6 

40.  องคก์ารของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จาก
พนกังานทุกระดบั และมีการตอบสนอง/ช้ีแจงอยา่งชดัเจน 

1 2 3 4 5 6 

41.  ท่านเห็นวา่องคก์ารของท่านมีการบริหารจดัการอยา่ง
ยติุธรรม 

1 2 3 4 5 6 

ความพงึพอใจต่องาน 
42.  โดยทัว่ไปแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยู ่

เป็นอยา่งมาก 
1 2 3 4 5 6 

43.  โดยทัว่ไปแลว้ท่านพอใจกบัลกัษณะของงานท่ีท่านท าอยู ่ 1 2 3 4 5 6 

44.  งานท่ีท่านท าอยูมี่คุณค่าต่อสงัคม 1 2 3 4 5 6 

45.  ท่านมีความภาคภูมิใจในงานท่ีท่านท าอยู ่ 1 2 3 4 5 6 

 

“ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง” 



ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิยั 
 นโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในทีท่ างาน คุณภาพชีวติการท างาน  

และความพงึพอใจต่อองค์การ 
 

 

 

นายปริญญา ศรีทิพย์  
นักศึกษาปริญญาโท คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์  

สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 

 
 
 
 
 

E-mail: sritip.p16@gmail.com 
โทรศัพท์: 099-919-5416 

 

 

mailto:sritip.p16@gmail.com
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ค าช้ีแจง 

 เน่ืองด้วยขา้พเจา้นายปริญญา ศรีทิพย ์นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละองค์การ คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ก าลงั
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “นโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการ
ท างาน และความพึงพอใจต่อองค์การ” โดยมีศาสตราจารย ์ดร. บุษยา วีรกุล เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

ในการน้ีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ขอ้มูลการสัมภาษณ์ โดยขอ้ค าถาม
เป็นการสอบถามความคิดเห็นของท่านเท่านั้น ไม่มีค  าตอบใดถูกหรือผิด ขอท่านตอบค าถามแต่ละ
ขอ้ตามความเป็นจริงมากท่ีสุดและกรุณาตอบค าถามทุกขอ้ ค าตอบของท่านจะน าไปวิเคราะห์ใน
ภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการน าเสนอผลการวจิยัเป็นรายบุคคล 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของท่าน จะท าให้ผลวิจยั
ตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด และเป็นประโยชน์ต่อการน าผลวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการพฒันา
องคก์ารต่อไป 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความร่วมมือของท่าน หากมีขอ้สงสัยสามารถติดต่อผูว้จิยั  
นายปริญญา ศรีทิพย ์นักศึกษาคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(นิดา้) โทรศพัท ์099-919-5416 อีเมล: sritip.p16@gmail.com  

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
นายปริญญา ศรีทิพย ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 

หน่วยงาน:  …………………………………………………………………………………… 

ข้อมูลขององค์การและผู้ให้สัมภาษณ์ 

องค์การ 

ช่ือ:   

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ช่ือ:  

ท่ีอยู:่ ต าแหน่ง:  

 

 

อีเมล: อาย:ุ   

โทรศพัท:์ เพศ:  

เวบ๊ไซค:์  อายใุนองคก์ารปัจจุบนั (ปี):   

อ่ืน ๆ:  อายใุนต าแหน่งปัจจุบนั (ปี):   

 การศึกษา:   

 โทรศพัท:์   
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ผลการสัมภาษณ์ 

ค าถามที่ 1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ การฝึกอบรมและพัฒนา และความสมดุลในชีวิตและการ
ท างาน ทีท่่านได้รับจากองค์การของท่าน 

• การจ่ายค่าตอบแทนทียุ่ติธรรมและเพยีงพอ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• การฝึกอบรมและพฒันา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ความสมดุลในชีวติและการท างาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามที่ 2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ท างาน  
ได้แก่ ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกีย่วกบัเอดส์ในที่ท างาน กจิกรรมการป้องกนัการ
ติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เข้าถึงการรักษาตามสิทธิ
ประโยชน์ การส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในทีท่ างาน ทีท่่านได้รับจากองค์การของท่าน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าถามที่ 3 ในการท างานของท่าน ปัจจุบันท่านมีความพงึพอใจต่อนโยบายขององค์การ  
การบริหารจัดการขององค์การและงานหรือไม่อย่างไร 

• ความพงึพอใจต่อนโยบายขององค์การ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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• ความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการขององค์การ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ความพงึพอใจต่องาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าถามที่ 4 การจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ  
การฝึกอบรมและพัฒนา และความสมดุลในชีวิตและการท างาน ปัจจัยใดบ้างที่มี
ความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของท่านในปัจจุบัน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามที่ 5 ปัจจัยด้านนโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ท างาน ได้แก่ การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเอดส์ในที่ท างาน การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์  
การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เข้าถึงการรักษาตามสิทธิประโยชน์ และการส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในที่ท างาน ปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของท่านในปัจจุบัน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติมส าหรับผู้วจิัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับความร่วมมือ 

 



ภาคผนวก ง 

การค านวณและแปลค่าแบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั IOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การค านวณและแปลค่าแบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
เร่ือง นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในทีท่ างาน คุณภาพชีวติการท างาน  

และความพงึพอใจต่อองค์การ 

 แบบประเมินความเท่ียงตรง (IOC) ของเคร่ืองมือการวิจยั เพื่อประเมินความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 4 คน ท่ีมีต่อขอ้ค าถามมีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั โดยไดก้ าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความเท่ียงตรงดงัน้ี 

+1 = แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสม 

 0  = ไม่แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 

-1  =  แน่ใจวา่ค าถามไม่มีความเหมาะสม 

ข้อ ข้อความ ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 

ส่วนที ่1 นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ท างาน 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกีย่วกบัเอดส์ในที่ท างาน 
1. 1 องคก์ารของท่านไม่ตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี/

เอดส์ก่อนการจา้งงาน 
+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2. 2 องคก์ารของท่านรักษาความลบัเร่ืองเอชไอว/ี
เอดส์ ส่วนบุคคลของบุคลากรเป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3. 3 ถา้หากมีผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในองคก์ารของ
ท่าน เขาจะไดรั้บการปฏิบติัเหมือนบุคลากร
ทัว่ไป 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

4. 4 องคก์ารของท่านไม่มีนโยบายใชผ้ลการติดเช้ือ
เอชไอว/ีเอดส์เป็นเหตุผลในการเลิกจา้ง 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

5. 5 ปัญหาเอชไอวี/เอดส์ไม่ส่งผลต่อความกา้วหนา้
ในอาชีพของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อความ ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 

การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 
6. 6 องคก์ารของท่านร่วมมือกบัองคก์ารภายนอก

เพื่อป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 
+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

7. 7 องคก์ารของท่านมีการอบรมบุคลากรเก่ียวกบั
การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

8. 8 องคก์ารของท่านมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์โดยสมคัรใจ 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

9. 9 องคก์ารของท่านมีการจดับริการถุงยางอนามยั
ฟรี/ตูถุ้งยางอนามยั 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

10. 10 องคก์ารของท่านมีการส่ือสารใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ 
11. 11 หากบุคลากรเจบ็ป่วยจากเอชไอว/ีเอดส์ เขา

สามารถเขา้ถึงการรักษาดูแลตามมาตรฐานใน
ปัจจุบนั 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

12. 12 ในองคก์ารของท่านความเจบ็ป่วยจากเอชไอว/ี
เอดส์ไม่ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ
ของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

13. 13 หากบุคลากรมีปัญหาสุขภาพจากเอชไอว/ีเอดส์  
องคก์ารของท่านสามารถเปล่ียนงานใหม่ท่ี
สอดคลอ้งกบัสุขภาพ 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

14. 14 หากบุคลากรติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์จนไม่สามารถ
ท างานได ้เขาจะไดรั้บการช่วยเหลือต่อไปจาก
องคก์ารอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อความ ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 

การส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในทีท่ างาน 
15. 15 องคก์ารของท่านมีทีมงานรับผดิชอบงานเร่ือง

เอชไอว/ีเอดส์ ในท่ีท างาน 
+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

16. 16 องคก์ารของท่านใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเอชไอว/ี
เอดส์ ในท่ีท างานอยา่งมาก 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

17. 17 องคก์ารของท่านส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
เขา้ใจเร่ืองเอชไอว/ีเอดส์ อยา่งถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

18. 18 องคก์ารท่านมีกิจกรรมการปรับทศันคติของ
บุคลากรต่อเร่ืองเอชไอวี/เอดส์  

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

19. 19 องคก์ารท่านแจง้นโยบายการป้องกนัและ
บริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างานให้
บุคลากรทราบ 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ส่วนที ่2 คุณภาพชีวติการท างาน 

การจ่ายค่าตอบแทนทียุ่ติธรรมและเพยีงพอ 
20. 20 องคก์ารของท่านจ่ายค่าตอบแทนใหก้บับุคลากร

อยา่งเพียงพอและยติุธรรมตามผลงานท่ีท า 
+1 +1 -1 +1 0.5 ใชไ้ด ้

21. 21 ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบั
ความสามารถและความพยายามของท่าน 

+1 +1 -1 +1 0.5 ใชไ้ด ้

22. 22 ค่าตอบแทนของท่านมีความเหมาะสมและ 
เป็นธรรมกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

+1 +1 -1 +1 0.5 ใชไ้ด ้

23. 23 ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บมีความยติุธรรม 
เม่ือเปรียบเทียบกบังานของคนอ่ืนท่ีคลา้ยกนั 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

 

 

 

 



159 
 

ข้อ ข้อความ ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
24. 24 กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานใน

องคก์ารของท่านมีความยติุธรรมโปร่งใส 
+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

25. 25 ความกา้วหนา้ของบุคลากรในองคก์ารของท่าน
ข้ึนอยูก่บัผลงานท่ีท า 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

26. 26 องคก์ารของท่านสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความรู้
ท่ีสูงข้ึนและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

27. 27 องคก์ารของท่านมีแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ 
อยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

การฝึกอบรมและพฒันา 
28. 28 การฝึกอบรมจากองคก์ารช่วยใหท้่านท างานไดมี้

ประสิทธิภาพข้ึน 
+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

29. 29 องคก์ารของท่านส่งเสริมให้บุคลากรได้
ฝึกอบรมเป็นประจ าเพื่อพฒันาทกัษะของ
บุคลากร 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

30. 30 ท่านไดรั้บโอกาสอยา่งเหมาะสมในการพฒันา
ทกัษะความสามารถ 

+1 +1 0 +1 0.6 ใชไ้ด ้

31. 31 การพฒันาทกัษะความสามารถจากองคก์ารของ
ท่านช่วยใหท้่านท างานไดดี้ข้ึน 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ความสมดุลในชีวติและการท างาน 
32. 32 ท่านรู้สึกพอใจในการจดัสรรเวลาของตนเอง  

ทั้งการท างาน ชีวติส่วนตวัและครอบครัว 
+1 +1 -1 +1 1 ใชไ้ด ้

33. 33 ท่านรู้สึกเหน่ือยมากกบัการท างาน จนไม่
สามารถท างานบา้นหรือใหเ้วลากบัครอบครัว 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

34. 34 ท่านมีเวลาพกัผอ่นและไดดู้แลตวัเองอยา่งเพียงพอ +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
35. 35 การท างานของท่านมีความเหมาะสมกบัชีวติ

ของท่าน 
+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

36. 36 ตอนน้ีท่านมีความสุขกบังานท่ีท าอยู ่ +1 +1 0 +1 0.6 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อความ ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 

ส่วนที ่3 ความพงึพอใจต่อองค์การ 

ความพงึพอใจต่อนโยบายขององค์การ 
37. 37 โดยทัว่ไปแลว้ท่านพอใจกบันโยบายในองคก์าร

ของท่าน 
+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

38. 38 องคก์ารของท่านมีการก าหนดนโยบายไว ้
อยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

39. 39 นโยบายในองคก์ารของท่านสามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

40. 40 นโยบายในองคก์ารของท่านมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

41. 41 นโยบายในองคก์ารของท่านสามารถประสบ
ความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

+1 +1 -1 +1 0.5 ใชไ้ด ้

ความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการขององค์การ 
42. 42 ท่านเห็นวา่องคก์ารของท่านมีการบริหารจดัการ

ท่ีมีประสิทธิผล 
+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

43. 43 ท่านเห็นวา่การบริหารจดัการขององคก์ารของ
ท่านเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

44. 44 องคก์ารของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ 
จากพนกังานทุกระดบั และมีการตอบสนอง/
ช้ีแจงอยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

45. 45 ท่านเห็นวา่องคก์ารของท่านมีการบริหารจดัการ
อยา่งยติุธรรม 

+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อความ ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 

ความพงึพอใจต่องาน 
46. 46 โดยทัว่ไปแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบังานท่ีท า

อยูเ่ป็นอยา่งมาก 
+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

47. 47 ท่านมกัจะคิดจะลาออกออกจากงานท่ีท าอยู ่ +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
48. 48 โดยทัว่ไปแลว้ท่านพอใจกบัลกัษณะของงานท่ี

ท่านท าอยู ่
+1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

49. 49 งานท่ีท่านท าอยูมี่คุณค่าต่อสังคม +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
50. 50 ท่านมีความภาคภูมิใจในงานท่ีท่านท าอยู ่ +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก จ 

ผลการวเิคราะห์ค่าสถติิ Cronbach’s Alpha ด้วยโปรแกรม SPSS  
ของแบบสอบถามเม่ือน าไปทดลอง (Pilot-Test) 

 
 
 



ผลการวเิคราะห์ค่าสถติิ Cronbach’s Alpha ด้วยโปรแกรม SPSS  
ของแบบสอบถาม  Pilot-test 

(ก่อนตดัข้อค าถามที่ท าให้ค่าความเช่ือมั่นต า่) 

ข้อ ข้อความ 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

สรุปผล 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกีย่วกบัเอดส์ในที่ท างาน Cronbach's Alpha .730 
1. 1 องคก์ารของท่านไม่ตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี/เอดส์

ก่อนการจา้งงาน 
.444 .705  

2. 2 องคก์ารของท่านรักษาความลบัเร่ืองเอชไอว/ีเอดส์ 
ส่วนบุคคลของบุคลากรเป็นอยา่งดี 

.416 .713  

3. 3 ถา้หากมีผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในองคก์ารของท่าน 
เขาจะไดรั้บการปฏิบติัเหมือนบุคลากรทัว่ไป 

.514 .675  

4. 4 องคก์ารของท่านไม่มีนโยบายใชผ้ลการติดเช้ือเอช
ไอว/ีเอดส์เป็นเหตุผลในการเลิกจา้ง 

.658 .618  

5. 5 ปัญหาเอชไอวี/เอดส์ไม่ส่งผลต่อความกา้วหนา้ใน
อาชีพของบุคลากร 

.446 .700  

การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ Cronbach's Alpha .805 
6. 6 องคก์ารของท่านร่วมมือกบัองคก์ารภายนอกเพื่อ

ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 
.627 .737  

7. 7 องคก์ารของท่านมีการอบรมบุคลากรเก่ียวกบัการ
ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 

.763 .690  

8. 8 องคก์ารของท่านมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์โดยสมคัรใจ 

.388 .805  

9. 9 องคก์ารของท่านมีการจดับริการถุงยางอนามยัฟรี/ตู้
ถุงยางอนามยั 

.513 .777  

10. 10 องคก์ารของท่านมีการส่ือสารใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการ
ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 

.609 .738  
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ข้อ ข้อความ 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

สรุปผล 

การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ Cronbach's Alpha .882 
11. 11 หากบุคลากรเจบ็ป่วยจากเอชไอว/ีเอดส์ เขาสามารถ

เขา้ถึงการรักษาดูแลตามมาตรฐานในปัจจุบนั 
.729 .856  

12. 12 ในองคก์ารของท่านความเจบ็ป่วยจากเอชไอว/ีเอดส์
ไม่ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของ
บุคลากร 

.706 .865  

13. 13 หากบุคลากรมีปัญหาสุขภาพจากเอชไอว/ีเอดส์  
องคก์ารของท่านสามารถเปล่ียนงานใหม่ท่ี
สอดคลอ้งกบัสุขภาพ 

.812 .821  

14. 14 หากบุคลากรติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์จนไม่สามารถ
ท างานได ้เขาจะไดรั้บการช่วยเหลือต่อไปจาก
องคก์ารอยา่งเหมาะสม 

.741 .850  

การส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในทีท่ างาน Cronbach's Alpha .891 
15. 15 องคก์ารของท่านมีทีมงานรับผดิชอบงานเร่ืองเอช

ไอว/ีเอดส์ในท่ีท างาน 
.499 .891  

16. 16 องคก์ารของท่านใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเอชไอว/ี
เอดส์ ในท่ีท างานอยา่งมาก 

.626 .855  

17. 17 องคก์ารของท่านส่งเสริมให้บุคลากรมีความเขา้ใจ
เร่ืองเอชไอวี/เอดส์ อยา่งถูกตอ้ง 

.778 .818  

18. 18 องคก์ารท่านมีกิจกรรมการปรับทศันคติของ
บุคลากรต่อเร่ืองเอชไอวี/เอดส์  

.837 .802  

19. 19 องคก์ารท่านแจง้นโยบายการป้องกนัและบริหาร
จดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างานใหบุ้คลากรทราบ 

.749 .825  
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ข้อ ข้อความ 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

สรุปผล 

การจ่ายค่าตอบแทนทียุ่ติธรรมและเพยีงพอ Cronbach's Alpha: .832 
20. 20 องคก์ารของท่านจ่ายค่าตอบแทนใหก้บับุคลากร

อยา่งเพียงพอและยติุธรรมตามผลงานท่ีท า 
.640 .800  

21. 21 ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัความสามารถ
และความพยายามของท่าน 

.678 .780  

22. 22 ค่าตอบแทนของท่านมีความเหมาะสมและ 
เป็นธรรมกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

.718 .761  

23. 23 ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บมีความยติุธรรม 
เม่ือเปรียบเทียบกบังานของคนอ่ืนท่ีคลา้ยกนั 

.617 .808  

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ Cronbach's Alpha .846 
24. 24 กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานในองคก์าร

ของท่านมีความยติุธรรมโปร่งใส 
.653 .817  

25. 25 ความกา้วหนา้ของบุคลากรในองคก์ารของท่าน
ข้ึนอยูก่บัผลงานท่ีท า 

.745 .776  

26. 26 องคก์ารของท่านสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความรู้ท่ี
สูงข้ึนและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

.670 .810  

27. 27 องคก์ารของท่านมีแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ 
อยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

.663 .812  

การฝึกอบรมและพฒันา Cronbach's Alpha .857 
28. 28 การฝึกอบรมจากองคก์ารช่วยใหท้่านท างานไดมี้

ประสิทธิภาพข้ึน 
.693 .771  

29. 29 องคก์ารของท่านส่งเสริมให้บุคลากรไดฝึ้กอบรม
เป็นประจ าเพื่อพฒันาทกัษะของบุคลากร 

.834 .700  

30. 30 ท่านไดรั้บโอกาสอยา่งเหมาะสมในการพฒันา
ทกัษะความสามารถ 

.645 .801  

31. 31 การพฒันาทกัษะความสามารถจากองคก์ารของท่าน
ช่วยใหท้่านท างานไดดี้ข้ึน 

.509 .857  



166 
 

ข้อ ข้อความ 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

สรุปผล 

ความสมดุลในชีวติและการท างาน Cronbach's Alpha .887 
32. 32 ท่านรู้สึกพอใจในการจดัสรรเวลาของตนเอง  

ทั้งการท างาน ชีวติส่วนตวัและครอบครัว 
.661 .751  

33. 33 ท่านรู้สึกเหน่ือยมากกบัการท างาน จนไม่สามารถ
ท างานบา้นหรือให้เวลากบัครอบครัว 

.029 .887  

34. 34 ท่านมีเวลาพกัผอ่นและไดดู้แลตวัเองอยา่งเพียงพอ .725 .726  
35. 35 การท างานของท่านมีความเหมาะสมกบัชีวติของ

ท่าน 
.823 .693  

36. 36 ตอนน้ีท่านมีความสุขกบังานท่ีท าอยู ่ .729 .725  
ความพงึพอใจต่อนโยบายขององค์การ Cronbach's Alpha .827 

37. 37 โดยทัว่ไปแลว้ท่านพอใจกบันโยบายในองคก์าร
ของท่าน 

.668 .779  

38. 38 องคก์ารของท่านมีการก าหนดนโยบายไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

.666 .783  

39. 39 นโยบายในองคก์ารของท่านสามารถน าไปปฏิบติั
ไดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

.696 .775  

40. 40 นโยบายในองคก์ารของท่านมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

.572 .812  

41. 41 นโยบายในองคก์ารของท่านสามารถประสบ
ความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

.545 .814  

 

 

 



167 
 

ข้อ ข้อความ 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

สรุปผล 

ความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการขององค์การ Cronbach's Alpha .939 
42. 42 ท่านเห็นวา่องคก์ารของท่านมีการบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิผล 
.795 .940  

43. 43 ท่านเห็นวา่การบริหารจดัการขององคก์ารของท่าน
เป็นไปอยา่งโปร่งใส 

.854 .921  

44. 44 องคก์ารของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จาก
พนกังานทุกระดบั และมีการตอบสนอง/ช้ีแจงอยา่ง
ชดัเจน 

.894 .908  

45. 45 ท่านเห็นวา่องคก์ารของท่านมีการบริหารจดัการ
อยา่งยติุธรรม 

.891 .908  

ความพงึพอใจต่องาน Cronbach's Alpha .841 
46. 46 โดยทัว่ไปแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยู่

เป็นอยา่งมาก 
.669 .731  

47. 47 ท่านมกัจะคิดจะลาออกออกจากงานท่ีท าอยู ่ .234 .841  
48. 48 โดยทัว่ไปแลว้ท่านพอใจกบัลกัษณะของงานท่ีท่าน

ท าอยู ่
.636 .743  

49. 49 งานท่ีท่านท าอยูมี่คุณค่าต่อสังคม .759 .711  
50. 50 ท่านมีความภาคภูมิใจในงานท่ีท่านท าอยู ่ .651 .739  

หมายเหตุ:  หมายถึง น าขอ้ค าถามไปใชจ้ริง  
       หมายถึง ตดัขอ้ค าถามน้ีทิ้งก่อนน าไปใชจ้ริง 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการวเิคราะห์ค่าสถติิ Cronbach’s Alpha ด้วยโปรแกรม SPSS ของ
แบบสอบถามเม่ือน าไปใช้จริง 

 
 
 
 



ผลการวเิคราะห์ค่าสถติิ Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถามเม่ือน าไปใช้จริง  

ข้อ ข้อความ 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

สรุปผล 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกีย่วกบัเอดส์ในที่ท างาน Cronbach's Alpha .834 
1. 1 องคก์ารของท่านไม่ตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี/เอดส์

ก่อนการจา้งงาน 
.471 .834  

2. 2 องคก์ารของท่านรักษาความลบัเร่ืองเอชไอว/ีเอดส์  
ส่วนบุคคลของบุคลากรเป็นอยา่งดี 

.612 .789  

3. 3 ถา้หากมีผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในองคก์ารของท่าน  
เขาจะไดรั้บการปฏิบติัเหมือนบุคลากรทัว่ไป 

.704 .765  

4. 4 องคก์ารของท่านไม่มีนโยบายใชผ้ลการติดเช้ือเอช
ไอว/ีเอดส์เป็นเหตุผลในการเลิกจา้ง 

.654 .776  

5. 5 ปัญหาเอชไอวี/เอดส์ไม่ส่งผลต่อความกา้วหนา้ใน
อาชีพของบุคลากร 

.671 .771  

การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ Cronbach's Alpha .879 
6. 6 องคก์ารของท่านร่วมมือกบัองคก์ารภายนอกเพื่อ

ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 
.666 .872  

7. 7 องคก์ารของท่านมีการอบรมบุคลากรเก่ียวกบัการ
ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 

.772 .833  

8. 8 องคก์ารของท่านมีการจดับริการถุงยางอนามยัฟรี/ตู้
ถุงยางอนามยั 

.734 .857  

9. 9 องคก์ารของท่านมีการส่ือสารใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการ
ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 

.817 .816  
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ข้อ ข้อความ 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

สรุปผล 

การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ Cronbach's Alpha .896 
10. 10 หากบุคลากรเจบ็ป่วยจากเอชไอว/ีเอดส์ เขาสามารถ

เขา้ถึงการรักษาดูแลตามมาตรฐานในปัจจุบนั 
.753 .872  

11. 11 ในองคก์ารของท่านความเจบ็ป่วยจากเอชไอว/ีเอดส์
ไม่ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของ
บุคลากร 

.673 .852  

12. 12 หากบุคลากรมีปัญหาสุขภาพจากเอชไอว/ีเอดส์  
องคก์ารของท่านสามารถเปล่ียนงานใหม่ท่ี
สอดคลอ้งกบัสุขภาพ 

.739 .878  

13. 13 หากบุคลากรติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์จนไม่สามารถ
ท างานได ้เขาจะไดรั้บการช่วยเหลือต่อไปจาก
องคก์ารอยา่งเหมาะสม 

.781 .863  

การส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในทีท่ างาน Cronbach's Alpha .940 
14. 14 องคก์ารของท่านใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเอชไอว/ี

เอดส์ ในท่ีท างานอยา่งมาก 
.825 .931  

15. 15 องคก์ารของท่านส่งเสริมให้บุคลากรมีความเขา้ใจ
เร่ืองเอชไอวี/เอดส์ อยา่งถูกตอ้ง 

.877 .915  

16. 16 องคก์ารท่านมีกิจกรรมการปรับทศันคติของบุคลากร
ต่อเร่ืองเอชไอวี/เอดส์  

.877 .915  

17. 17 องคก์ารท่านแจง้นโยบายการป้องกนัและบริหาร
จดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างานใหบุ้คลากรทราบ 

.849 .924  
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ข้อ ข้อความ 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

สรุปผล 

การจ่ายค่าตอบแทนทียุ่ติธรรมและเพยีงพอ Cronbach's Alpha .889 
18. 18 องคก์ารของท่านจ่ายค่าตอบแทนใหก้บับุคลากร

อยา่งเพียงพอและยติุธรรมตามผลงานท่ีท า 
.724 .868  

19. 19 ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัความสามารถ
และความพยายามของท่าน 

.795 .843  

20. 20 ค่าตอบแทนของท่านมีความเหมาะสมและ 
เป็นธรรมกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

.727 .868  

21. 21 ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บมีความยติุธรรม 
เม่ือเปรียบเทียบกบังานของคนอ่ืนท่ีคลา้ยกนั 

.781 .847  

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ Cronbach's Alpha .877 
22. 22 กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานในองคก์าร

ของท่านมีความยติุธรรมโปร่งใส 
.714 .850  

23. 23 ความกา้วหนา้ของบุคลากรในองคก์ารของท่าน
ข้ึนอยูก่บัผลงานท่ีท า 

.775 .826  

24. 24 องคก์ารของท่านสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความรู้ท่ี
สูงข้ึนและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

.701 .855  

25. 25 องคก์ารของท่านมีแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ 
อยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

.754 .835  

การฝึกอบรมและพฒันา Cronbach's Alpha .866 
26. 26 การฝึกอบรมจากองคก์ารช่วยใหท้่านท างานไดมี้

ประสิทธิภาพข้ึน 
.686 .827  

27. 27 องคก์ารของท่านส่งเสริมให้บุคลากรไดฝึ้กอบรม
เป็นประจ าเพื่อพฒันาทกัษะของบุคลากร 

.765 .751  

28. 28 ท่านไดรั้บโอกาสอยา่งเหมาะสมในการพฒันาทกัษะ
ความสามารถ 

.717 .797  
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ข้อ ข้อความ 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

สรุปผล 

ความสมดุลในชีวติและการท างาน Cronbach's Alpha .826 
29. 29 ท่านรู้สึกพอใจในการจดัสรรเวลาของตนเอง  

ทั้งการท างาน ชีวติส่วนตวัและครอบครัว 
.606 .800  

30. 30 ท่านมีเวลาพกัผอ่นและไดดู้แลตวัเองอยา่งเพียงพอ .610 .799  
31. 31 การท างานของท่านมีความเหมาะสมกบัชีวติของ

ท่าน 
.746 .742  

32. 32 ตอนน้ีท่านมีความสุขกบังานท่ีท าอยู ่ .660 .779  
ความพงึพอใจต่อนโยบายขององค์การ Cronbach's Alpha .919 

33. 33 โดยทัว่ไปแลว้ท่านพอใจกบันโยบายในองคก์ารของ
ท่าน 

.786 .901  

34. 34 องคก์ารของท่านมีการก าหนดนโยบายไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

.775 .903  

35. 35 นโยบายในองคก์ารของท่านสามารถน าไปปฏิบติัได้
จริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

.810 .897  

36. 36 นโยบายในองคก์ารของท่านมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

.783 .902  

37. 37 นโยบายในองคก์ารของท่านสามารถประสบ
ความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

.800 .899  
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ข้อ ข้อความ 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

สรุปผล 

ความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการขององค์การ Cronbach's Alpha .933 
38. 38 ท่านเห็นวา่องคก์ารของท่านมีการบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิผล 
.792 .929  

39. 39 ท่านเห็นวา่การบริหารจดัการขององคก์ารของท่าน
เป็นไปอยา่งโปร่งใส 

.869 .905  

40. 40 องคก์ารของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จาก
พนกังานทุกระดบั และมีการตอบสนอง/ช้ีแจงอยา่ง
ชดัเจน 

.853 .910  

41. 41 ท่านเห็นวา่องคก์ารของท่านมีการบริหารจดัการอยา่ง
ยติุธรรม 

.865 .906  

ความพงึพอใจต่องาน Cronbach's Alpha .835 
42. 42 โดยทัว่ไปแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยู่

เป็นอยา่งมาก 
.642 .804  

43. 43 โดยทัว่ไปแลว้ท่านพอใจกบัลกัษณะของงานท่ีท่าน
ท าอยู ่

.632 .807  

44. 44 งานท่ีท่านท าอยูมี่คุณค่าต่อสังคม .679 .787  
45. 45 ท่านมีความภาคภูมิใจในงานท่ีท่านท าอยู ่ .721 .768  

หมายเหตุ:  หมายถึง น าขอ้ค าถามไปใชจ้ริง  
    หมายถึง ตดัขอ้ค าถามน้ีทิ้งก่อนน าไปใชจ้ริง 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ช 

หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาไปท าการทอดแบบสอบถาม 
และเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ขอความกรุณาแจกแบบสอบถามตามต าแหน่งงานในองค์การของท่าน  

จ านวน 12 ชุด ดงันี ้

กลุ่มตัวอย่าง ต าแหน่ง 

นกับริหารทอ้งถ่ิน  
(ขา้ราชการประจ า) 
3 ชุด  

ปลดัเทศบาล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล, รองปลดัเทศบาล, รองปลดั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล, ผูอ้  านวยการกอง, หวัหนา้ส านกังานปลดั,  
หวัหนา้ฝ่าย ฯลฯ 

เจา้หนา้ท่ี 
(ขา้ราชการประจ า) 
5 ชุด  

เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน, นกัพฒันาชุมชน, นกัวชิาการ
ประชาสัมพนัธ์, เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป,  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทะเบียน, 
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได,้ เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี, นกับริหารงานช่าง,  
นิติกร, เจา้ท่ีธุรการ, นกัวชิาการศึกษา, เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ฯลฯ 

ลูกจา้ง 
(พนกังานจา้ง) 
4 ชุด  

ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกิจ พนกังานจา้งทัว่ไป เช่น ผูช่้วย
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์, ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ, ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล, 
พนกังานขบัรถยนต,์ คนงานประจ ารถขยะ, นกัการภารโรง, คนงานทัว่ไป, 
ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน, ครูดูแลเด็กอนุบาล ฯลฯ 
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ผลการศึกษาระดบัตามข้อค าถาม 

 ผลการศึกษาระดบัของการวจิยัในคร้ังคือ (ก) นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน 
(ข) คุณภาพชีวติการท างาน และ (ค) ความพึงพอใจต่อองคก์าร 

1.  นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในทีท่ างาน  

 ผลการศึกษาในส่วนน้ีประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ใน
ท่ีท างาน การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เข้าถึงสิทธิ
ประโยชน ์และการส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในท่ีท างาน 

1.1  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกีย่วกบัเอดส์ในทีท่ างาน 

 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเ ก่ียวกับ เอดส์ในท่ีท างาน  มีค่ า เฉ ล่ีย  4.36 หมายถึง  
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท างาน
ในระดับสูง ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ มีค่าเฉล่ีย 4.39, 4.45, 4.26, และ 4.35 ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางที ่ซ.1  ระดบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท างาน 

นโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในทีท่ างาน x̅ S.D. 
จ านวนผู้ตอบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 6 

การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบัเอดส์ในท่ีท างาน 4.36 1.07       

1. องคก์ารของท่านรักษาความลบัเร่ืองเอชไอว/ี
เอดส์ ส่วนบุคคลของบุคลากรเป็นอยา่งดี 

4.39 1.29 19 33 68 131 151 106 

2. ถา้หากมีผูติ้ดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ในองคก์ารของ
ท่าน เขาจะไดรั้บการปฏิบติัเหมือนบุคลากรทัว่ไป 

4.45 1.22 11 18 75 138 143 113 

3. องคก์ารของท่านไม่มีนโยบายใชผ้ลการติดเช้ือ
เอชไอว/ีเอดส์เป็นเหตผุลในการเลิกจา้ง 

4.26 1.42 24 36 83 120 113 122 

4. ปัญหาเอชไอว/ีเอดส์ไม่ส่งผลตอ่ความกา้วหนา้ใน
อาชีพของบุคลากร 

4.35 1.32 13 27 100 108 131 119 
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1.2  การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ 

การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ มีค่าเฉล่ีย 4.30 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความพึงพอใจต่อการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ในระดบัสูง ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  
4 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 4.51, 4.34, 4.03, และ 4.32 ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที ่ซ.2  ระดบัการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ 

นโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในทีท่ างาน x̅ S.D. 
จ านวนผู้ตอบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 6 

การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ 4.30 1.19       

5. องคก์ารของท่านร่วมมือกบัองคก์ารภายนอกเพ่ือ
ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

4.51 1.22 13 14 77 111 167 116 

6. องคก์ารของท่านมีการอบรมบุคลากรเก่ียวกบัการ
ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

4.34 1.33 25 15 85 118 151 104 

7. องคก์ารของท่านมีการจดับริการถุงยางอนามยัฟรี
หรือตูถุ้งยางอนามยั 

4.03 1.65 65 35 69 85 138 106 

8. องค์การของท่านมีการส่ือสารให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

4.32 1.33 23 24 78 120 150 103 

1.3  การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ 

การช่วย เหลือดูแลบุคลากรให้ เข้า ถึ ง สิทธิประโยชน์  มีค่ า เฉ ล่ี ย  4.37 หมายถึง  
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เขา้ถึงสิทธิประโยชน์  
ในระดับสูง ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ มีค่า เฉล่ีย 4.55, 4.41, 4.18, และ 4.36 ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที ่ซ.3  ระดบัการช่วยเหลือดูแลบุคลากรใหเ้ขา้ถึงสิทธิประโยชน์ 

นโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในทีท่ างาน x̅ S.D. 
จ านวนผู้ตอบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 6 

การช่วยเหลือดูแลบุคลากรใหเ้ขา้ถึงสิทธิประโยชน ์ 4.37 1.06       
9. หากบุคลากรเจ็บป่วยจากเอชไอว/ีเอดส์ เขา
สามารถเขา้ถึงการรักษาดูแลตามมาตรฐานใน
ปัจจุบนั 

4.55 1.20 10 15 71 116 166 120 

10. ในองคก์ารของท่านความเจบ็ป่วยจากเอชไอว/ี
เอดส์ไม่ส่งผลต่อสิทธิประโยชนแ์ละสวสัดิการ
ของบุคลากร 

4.41 1.26 17 24 61 133 163 100 

11. หากบุคลากรมีปัญหาสุขภาพจากเอชไอว/ีเอดส์ 
องคก์ารของท่านสามารถเปล่ียนงานใหม่ท่ี
สอดคลอ้งกบัสุขภาพ 

4.18 1.24 16 31 88 147 143 73 

12. หากบุคลากรติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์จนไม่สามารถ
ท างานได ้เขาจะไดรั้บการช่วยเหลือต่อไปจาก
องคก์ารอยา่งเหมาะสม 

4.36 1.17 14 16 78 135 178 77 

 1.4  การส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในทีท่ างาน 

การส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในท่ีท างาน มีค่าเฉล่ีย 4.17 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในท่ีท างานในระดับสูงประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ  
มีค่าเฉล่ีย 4.23, 4.34, 4.24, และ 4.22 ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางที ่ซ.4  ระดบัการส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในท่ีท างาน 

นโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในทีท่ างาน x̅ S.D. 
จ านวนผู้ตอบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 6 

การส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในท่ีท างาน 4.25 1.22       
13. องคก์ารของท่านใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเอชไอว/ี

เอดส์ ในท่ีท างานอยา่งมาก 
4.23 1.33 23 29 86 118 156 86 

14. องคก์ารของท่านส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความ
เขา้ใจเร่ืองเอชไอว/ีเอดส์ อยา่งถูกตอ้ง 

4.34 1.30 21 19 82 122 154 100 

15. องค์การท่านมีกิจกรรมการปรับทัศนคติของ
บุคลากรต่อเร่ืองเอชไอว/ีเอดส์ 

4.24 1.32 24 27 78 132 151 86 

16. องคก์ารท่านแจง้นโยบายการป้องกนัและบริหาร
จัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างานให้บุคลากร
ทราบ 

4.22 1.38 29 27 77 138 125 102 

2.  คุณภาพชีวติการท างาน  

 ผลการศึกษาในส่วนน้ีประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ การจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ
โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ การฝึกอบรมและพฒันา และความสมดุลในชีวติและการท างาน 

2.1  การจ่ายค่าตอบแทนทียุ่ติธรรมและเพยีงพอ 

การจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 4.08 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจต่อการจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ในระดบัสูง ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  
4 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 4.27, 4.30, 3.80, และ 3.99 ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางที ่ซ.5  ระดบัการจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 

คุณภาพชีวติการท างาน x̅ S.D. 
จ านวนผู้ตอบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 6 

การจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 4.08 1.05       
17. องคก์ารของท่านจ่ายค่าตอบแทนใหก้บับุคลากร

อยา่งเพียงพอและยติุธรรมตามผลงานท่ีท า 
4.27 1.21 20 20 79 126 195 58 

18. ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบั
ความสามารถและความพยายามของท่าน 

4.30 1.15 13 28 63 141 197 56 

19. ค่าตอบแทนของท่านมีความเหมาะสมและเป็น
ธรรมกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

3.80 1.27 28 59 97 139 151 24 

20. ค่าตอบแทนท่ีท่านได้รับมีความยุติธรรมเม่ือ
เปรียบเทียบกบังานของคนอ่ืนท่ีคลา้ยกนั 

3.99 1.23 20 37 105 144 149 42 

 2.2  โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าเฉล่ีย 4.23 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจต่อโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพในระดบัสูง ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 4.29, 
4.07, 4.49, และ 4.18 ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 6  

ตารางที ่ซ.6  ระดบัโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ 

คุณภาพชีวติการท างาน x̅ S.D. 
จ านวนผู้ตอบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 6 

โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ 4.23 1.00       
21. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานใน

องคก์ารของท่านมีความยติุธรรมโปร่งใส 
4.29 1.21 18 24 85 147 161 63 

22. ความกา้วหนา้ของบุคลากรในองคก์ารของท่าน
ข้ึนอยูก่บัผลงานท่ีท า 

4.07 1.27 24 33 86 154 144 57 

23. องคก์ารของท่านสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความรู้
ท่ีสูงข้ึนและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

4.49 1.10 3 20 69 136 176 94 

24. องค์การของท่านมีแผนความกา้วหน้าในอาชีพ
อยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

4.18 1.12 9 25 90 170 149 55 
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2.3  การฝึกอบรมและพฒันา 

การฝึกอบรมและพฒันา มีค่าเฉล่ีย 4.50 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
การฝึกอบรมและพฒันาในระดบัสูง ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 4.56, 4.50, และ 4.47 
ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 7 

ตารางที ่ซ.7  ระดบัการฝึกอบรมและพฒันา 

คุณภาพชีวติการท างาน x̅ S.D. 
จ านวนผู้ตอบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 6 

การฝึกอบรมและพฒันา 4.50 0.88       
25. การฝึกอบรมจากองคก์ารช่วยใหท่้านท างานไดมี้

ประสิทธิภาพข้ึน 
4.56 0.99 1 16 47 158 191 85 

26. องคก์ารของท่านส่งเสริมใหบุ้คลากรได้
ฝึกอบรมเป็นประจ าเพื่อพฒันาทกัษะของ
บุคลากร 

4.50 1.02 3 18 53 152 199 73 

27. ท่านไดรั้บโอกาสอยา่งเหมาะสมในการพฒันา
ทกัษะความสามารถ 

4.47 0.99 3 12 60 165 190 68 

 2.4  ความสมดุลในชีวติและการท างาน 

ความสมดุลในชีวิตและการท างาน มีค่าเฉล่ีย 4.33 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจต่อความสมดุลในชีวิตและการท างานในระดบัสูง ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 
4.31, 4.20, 4.42, และ 4.40 ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8 
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ตารางที ่ซ.8  ระดบัความสมดุลในชีวติและการท างาน 

คุณภาพชีวติการท างาน x̅ S.D. 
จ านวนผู้ตอบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 6 

ความสมดุลในชีวติและการท างาน 4.33 0.89       

28. ท่านรู้สึกพอใจในการจดัสรรเวลาของตนเอง ทั้ง
การท างาน ชีวติส่วนตวัและครอบครัว 

4.31 1.05 8 16 70 175 174 54 

29. ท่านมีเวลาพกัผอ่นและไดดู้แลตวัเองอยา่ง
เพียงพอ 

4.20 1.13 13 22 89 146 183 45 

30. การท างานของท่านมีความเหมาะสมกบัชีวติของ
ท่าน 

4.42 1.01 2 16 73 150 196 61 

31. ตอนน้ีท่านมีความสุขกบังานท่ีท าอยู ่ 4.40 1.22 16 22 61 137 174 88 

3.  ความพงึพอใจต่อองค์การ 

 ผลการศึกษาในส่วนน้ีประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ความพึงพอใจต่อนโยบายขององค์การ 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการขององคก์าร และความพึงพอใจต่องาน 

3.1  ความพงึพอใจต่อนโยบายขององค์การ 

 ความพึงพอใจต่อนโยบายขององค์การ มีค่าเฉล่ีย 4.44 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อนโยบายขององค์การในระดบัสูง ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 4.40, 
4.46, 4.40, 4.49, และ 4.47 ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 9 
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ตารางที ่ซ.9  ระดบัความพึงพอใจต่อนโยบายขององคก์าร 

ความพงึพอใจต่อองค์การ x̅ S.D. 
จ านวนผู้ตอบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 6 

ความพึงพอใจต่อนโยบายขององคก์าร 4.44 0.92       

32. โดยทัว่ไปแลว้ท่านพอใจกบันโยบายในองคก์าร
ของท่าน 

4.40 1.08 6 15 79 146 180 72 

33. องคก์ารของท่านมีการก าหนดนโยบายไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

4.46 1.04 4 10 75 154 176 79 

34. นโยบายในองคก์ารของท่านสามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.40 1.03 1 16 79 160 170 72 

35. นโยบายในองคก์ารของท่านมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

4.49 1.11 5 25 58 129 196 85 

36. นโยบายในองคก์ารของท่านสามารถประสบ
ความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

4.47 1.02 4 13 66 148 197 70 

 3.2  ความพงึพอใจต่อการบริหารจัดการขององค์การ 

ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการขององค์การ  มีค่า เฉล่ีย 4.42 หมายถึง ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อนโยบายขององค์การในระดบัสูง ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้  
มีค่าเฉล่ีย 4.44, 4.49, 4.37,  และ 4.42 ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางที ่10  ระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการขององคก์าร 

ความพงึพอใจต่อองค์การ x̅ S.D. 
จ านวนผู้ตอบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 6 

ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการขององคก์าร 4.42 1.02       
37. ท่านเห็นวา่องคก์ารของท่านมีการบริหารจดัการ

ท่ีมีประสิทธิผล 
4.44 1.02 6 9 70 157 188 68 

38. ท่านเห็นวา่การบริหารจดัการขององคก์ารของ
ท่านเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

4.49 1.09 8 13 60 152 174 91 

39. องคก์ารของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ 
จากพนกังานทุกระดบั และมีการตอบสนอง/
ช้ีแจงอยา่งชดัเจน 

4.37 1.19 13 17 81 138 162 87 

40. ท่านเห็นวา่องคก์ารของท่านมีการบริหารจดัการ
อยา่งยติุธรรม 

4.42 1.18 11 18 76 131 171 91 

3.3  ความพงึพอใจต่องาน 

ความพึงพอใจต่องาน มีค่าเฉล่ีย 4.71 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่องาน
ในระดับสูง  ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ มีค่า เฉล่ีย 4.59, 4.46, 4.89, และ 4.94 ตามล าดับ  
รายละแสดงในตารางท่ี 11 

ตารางที ่ซ.11  ระดบัความพึงพอใจต่องาน 

ความพงึพอใจต่อองค์การ x̅ S.D. 
จ านวนผู้ตอบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 6 

ความพึงพอใจต่องาน 4.71 0.85       
41. โดยทัว่ไปแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบังานท่ีท า

อยูเ่ป็นอยา่งมาก 
4.59 1.12 8 15 58 114 201 102 

42.โดยทัว่ไปแลว้ท่านพอใจกบัลกัษณะของงานท่ี
ท่านท าอยู ่

4.46 1.10 9 15 65 134 198 77 

43. งานท่ีท่านท าอยูมี่คุณค่าต่อสงัคม 4.89 0.96 0 6 38 109 196 149 
44. ท่านมีความภาคภูมิใจในงานท่ีท่านท าอยู ่ 4.94 0.99 3 4 34 104 188 165 

 



ภาคผนวก ฌ 

บทคดัย่อแบบมีโครงสร้างและบทสรุปงานวจิัย 

 
 



บทคดัย่อแบบมีโครงสร้าง 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายและการจดัการด้านเอดส์ และคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ต่อความพึงพอใจของพนกังานต่อองคก์าร การศึกษาน้ีเกิดข้ีนจากการทบทวนวรรณกรรม
เร่ืองแนวปฏิบติัแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้นเอดส์ในสถานท่ีท างานในปี พ.ศ. 
2555 

ระเบียบวิธีวิจัย:. วิธีการศึกษาใช้การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพทั้ง 2 วิธี โดยการเก็บ
ขอ้มูลจากการใช้แบบสอบถามส่งทางไปรณษียแ์ละการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์  กลุ่มตวัอย่างคือ 
ขา้ราชการและลูกจา้งในองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2 กลุ่มคือ (1) องคก์ารผา่นเกณฑป์ระเมินจาก 
"โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้น
เอดส์ในสถานท่ีท างานในปี พ.ศ. 2559” และ (2) องคก์ารท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ส่วนการวเิคราะห์
ข้อมูลทางสถิติใช้ (1) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มแบบเป็นอิสระต่อกนั 
(Independent Samples t-test) (2) การวิ เคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เพีย ร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficients) และ (3) วิเคราะห์ถดถอยแบบล าดับชั้น (Hierarchical Regression) และ
การวจิยัเชิงคุณภาพใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย: นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์และคุณภาพชีวิตการท างานมีผลกระทบต่อความพึง
พอใจโดยรวมของพนกังาน พนกังานในองคก์ารท่ีผา่นเกณฑ์ประเมินพนกังานมีความพึงพอใจต่อ
องคก์ารมากกวา่พนกังานในองคก์ารท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปฏิบติั
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจดัการด้านเอดส์ในสถานท่ีท างาน และการศึกษาคร้ังน้ี
นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์และคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์และมีอ านาจในการ
ท านายความพึงพอใจของพนกังานต่อองคก์าร 

ข้อจ ากัดการวิจัย: การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในองค์กรปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นองค์การท่ีท า
ประโยชน์เพื่อสังคม การน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กบัองค์การอ่ืน ๆ ท่ีมีวตัถุประสงค์ในการ
ท างานเพื่อแสวงหาผลก าไรควรพิจารณาถึงบริบทขององคก์ารท่ีต่างกนัดว้ย 
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ข้อเสนอแนะด้านการประยุกต์ใช้: นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์และคุณภาพชีวติการท างานเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การโดยเฉพาะความพึงพอใจของพนักงาน 
องคก์ารควรน านโยบายและการจดัการเอดส์ในท่ีท างานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติในการป้องกนัและ
บริหารจดัการเอดส์ในท่ีท างาน ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานไปปฏิบติัในองค์การ
เพื่อใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจต่อองคก์าร 

ข้อเสนอแนะทางสังคม: เอชไอวีและเอดส์เป็นโรคติดต่อซ่ึงมีผลกระทบแอบแฝงและยาวนานต่อ
สังคม ซ่ึงองค์การสหประชาชาติได้บรรจุเป็นเป้าหมายของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ในการยุติแพร่กระจายของเอชไอวีและเอดส์ภายในปีคศ. 2030 และ
ประเทศไทยได้มีนโยบายชาติในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสังคมและปัญหาเอดส์ใน
สถานท่ีท างาน ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์การเพราะได้แสดงให้เห็นว่า 
การมีการจดัการท่ีดีในเร่ืองเอดส์ในท่ีท างานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติในการป้องกนัและบริหาร
จดัการเอดส์ในสถานท่ีท างาน มีผลต่อการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ในสังคมได ้

ความริเร่ิมและคุณค่าของงานวิจัย: ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่การดูแลนโยบายและการจดัการดา้น
เอดส์ในท่ีท างานท่ีดีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนและควบคู่กับการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานใน
องคก์าร มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของพนกังานโดยรวมสูงกวา่พนกังานในองคก์ารท่ีมีนโยบาย
และการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างานท่ีไม่ชดัเจน 

ค าส าคัญ: นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์, คุณภาพชีวิตการท างาน, ความพึงพอใจของพนกังาน, 
ประเทศไทย 
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บทสรุปงานวจิยั 

งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง ผลกระทบของนโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างานและ
คุณภาพชีวติการท างาน ต่อความพึงพอใจต่อองคก์าร โดยมีค าถามวิจยั 4 ขอ้ คือ 1) สถานการณ์ของ
นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวติการท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์าร 
ในองคก์ารท่ีศึกษาเป็นอย่างไร 2) ความแตกต่างของนโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน 
คุณภาพชีวติการท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์าร ในองคก์ารท่ีผา่นเกณฑ์ประเมินและองคก์าร
ท่ีไม่ได้เขา้ร่วมโครงการประกวดเป็นอย่างไร 3) นโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อองคก์ารอยา่งไร และ 4) ความสามารถ
ในการท านายความพึงพอใจต่อองค์การ ของนโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างาน และ
คุณภาพชีวติการท างาน เป็นอยา่งไร 

 วิธีการศึกษาใช้การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพทั้ง 2 วิธี ส าหรับเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลใช้แบบสอบถามโดยการส่งทางไปรษณีย ์และใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ  
นักบริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง (การศึกษาคร้ังน้ีไม่ศึกษาข้าราชการทางการเมือง) 
ท าการศึกษาจากองค์การ 2 ประเภทคือ 1) องคก์ารท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินจากโครงการประกวด 
“องค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในท่ีท างาน” ปี พ.ศ.2559 จ านวน 23 องค์การ และ 2) 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 23 องค์การ รวมทั้งหมด 46 องค์การ  
โดยการก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้าตามสัดส่วนบุคลากรจากโครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัได้ส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างองค์การละ 12 ชุด เป็นจ านวน
ทั้งหมด 552 ชุด  

ผลการเก็บขอ้มูลพบว่าแบบสอบถามส่งกลบัมาจาก 44 องค์การ และสามารถใช้ได้จริง
ทั้งหมด 498 ชุด คิดเป็น 90.21% แบ่งเป็นองคก์ารท่ีผา่นเกณฑป์ระเมิน 264 ชุด และองคก์ารท่ีไม่เขา้
ร่วม 234 ชุด หลงัจากด าเนินการเก็บแบบสอบถามเรียบร้อยและท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
SPSS เรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจ ัยจึงสัมภาษณ์ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 12 คน โดยการสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึก  ( In-depth Interviews) แบบ ก่ึ ง มี โครงส ร้ า ง  (Semi-Structured Interview)  
เพื่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมและน าขอ้มูลมาใชใ้นการอธิบายผลการศึกษา  
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 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามแสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมาจากองค์การท่ี
ผา่นเกณฑ์ประเมิน 53.0% และองคก์ารไม่เขา้ร่วมโครงการประกวดจ านวน 47.0% โดยส่วนใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 68.4% มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 47% มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 56.1% การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 45.9% เป็นเจา้หน้าท่ี 46.2% ท างานใน
เทศบาลต าบล 46.8% และส่วนใหญ่ตอบว่าในองค์การท่ีไม่มีผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ 86.9%  
ส่วนผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวน 12 คน มาจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินและ
องค์การท่ีไม่เขา้ร่วมประกวดอย่างละ 6 คน แบ่งออกเป็นท างานอยู่ในเทศบาลเมือง จ านวน 2 คน 
เทศบาลต าบล จ านวน 5 คน และอบต.จ านวน 5 คน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ต าแหน่งผูบ้ริหาร จ านวน 6 คน 
พนกังาน จ านวน 5 คน และลูกจา้ง จ านวน 1 คน เป็นชายและหญิงเท่ากนัมีอายุระหว่าง 40-50 ปี 
ท างานในองคก์ารปัจจุบนัมากกวา่ 10 ปี และส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท  

 ผลการวิจยัพบว่าค าถามวิจยัขอ้ท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนโยบายและการ
จดัการดา้นเอดส์ในองค์การในระดบัสูง (x̅ = 4.32) มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการท างานใน
ระดบัสูง (x̅ = 4.27) และมีความพึงพอใจต่อนโยบายขององคก์ารในระดบัสูง (x̅ = 4.52) นอกจากน้ี 
ค าถามวิจัยข้อท่ี 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มแบบเป็นอิสระต่อกัน 
(Independent Samples t-test)  เพื่อหาความแตกต่างของตวัแปรต่าง ๆ ขององค์การท่ีผ่านเกณฑ์
ประเมินและองคก์ารท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการประกวด พบวา่มีความแตกต่างของนโยบายและการ
จดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวติการท างาน และความพึงพอใจต่อองคก์ารโดยค่าเฉล่ียของ
องค์การผ่านเกณฑ์ประเมินสูงกว่าองค์การท่ีไม่ได้เขา้ร่วมโครงการประกวดอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P < 0 .05) 

 ส่วนค าถามวิจัยข้อท่ี 3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตัวแปรด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สันพบวา่นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจต่อองค์การในระดับปานกลางโดยความสัมพันธ์ท่ีมีนัยส าคัญ และมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เป็นบวก (r = .537) และแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางโดยความสัมพนัธ์
ท่ีมีนยัส าคญั และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวกคือ ดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบั
เอดส์ในท่ีท างาน (r = .389) การป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ (r = .481) การช่วยเหลือดูแล
บุคลากรให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์  (r = .479) การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในท่ีท างาน (r = .493)  
ในส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความพึงพอใจต่อองค์การพบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อองคก์ารในระดบัปานกลางท่ีมีนยัส าคญัและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวก (r = .698) และแต่ละมีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลางโดย
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีนัยส าคญัและมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวกคือ การจ่ายค่าตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ (r = .478) โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ (r = .603) การฝึกอบรมและพฒันา 
 (r = .603) และความสมดุลในชีวติและการท างาน (r = .634)   

 ส่วนค าถามวิจยัขอ้ท่ี 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดบัชั้นเพื่อทดสอบสมมติฐานการ
ท านายความพึงพอใจต่อองคก์ารของนโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างานและคุณภาพชีวติ
การท างาน พบว่านโยบายและการจดัการด้านเอดส์ในท่ีท างานสามารถท านายความพึงพอใจต่อ
องคก์ารได ้โดยตวัแปรประชากรศาสตร์และการป้องกนัติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ การช่วยเหลือดูแล
บุคลากรให้เขา้ถึงสิทธิประโยชน์ และการส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในท่ีท างาน สามารถท านายความ
พึงพอใจต่อองค์การได ้30.3% แต่เม่ือเพิ่มตวัแปรคุณภาพชีวิตการท างานเขา้ไปทุกด้าน สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อองค์การเพิ่มข้ึน 28.9%โดยพบว่าการป้องกนัติดเช้ือ
เอชไอวีและเอดส์ การช่วยเหลือดูแลบุคลากรให้เขา้ถึงสิทธิประโยชน์ และคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ การฝึกอบรมและพฒันา และความสมดุลในชีวิตและการท างาน 
สามารถร่วมกนัท านายความพึงพอใจต่อองคก์ารได ้59.2%  

 ประเด็นส าคญัท่ีไดผ้ลการวิจยัและสัมภาษณ์แสดงว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจพบวา่นโยบายและการจดัเอดส์ในท่ีท างาน ส่วนคุณภาพชีวิตการท างาน ผลจากการสัมภาษณ์
พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่พึงพอใจกบัความสมดุลในชีวิตและการท างาน การฝึกอบรมและ
พฒันา แต่ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอและดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ พบว่า
ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจท่ีนอ้ย ส่วนความพึงพอใจต่อองคก์ารผลจากการสัมภาษณ์พบวา่ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับนโยบายขององค์การ งาน และการบริหารจัดการของ
องค์การ แต่การบริหารจดัการขององค์การมีผู ้ให้สัมภาษณ์ส่วนหน่ึงไม่พึงพอใจ ส าหรับความ
แตกต่างของความคิดเห็นต่อนโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างานพบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ใน
องคก์ารท่ีผา่นเกณฑ์ประเมินมีความพึงพอใจต่อนโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ท่ีดีกวา่องคก์ารท่ี
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ส่วนด้านคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจไม่พบความแตกต่างกัน และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและความสามารถในการท านายพบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่า
นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์ในท่ีท างาน คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อ
ความพึงพอใจต่อองคก์าร  
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จากผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงว่านโยบายและการจดัการด้านเอดส์และคุณภาพชีวิตการ
ท างานมีผลกระทบต่อความพึงพอใจโดยรวมของพนักงาน องค์การท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินจาก 
"โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวปฏิบติัแห่งชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและบริหารจดัการดา้น
เอดส์ในสถานท่ีท างานในปี พ.ศ. 2559" พนกังานมีความพึงพอใจต่อองคก์ารมากกว่าพนกังานใน
องคก์ารท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ในการศึกษาคร้ังน้ีนโยบายและการจดัการดา้นเอดส์และคุณภาพ
ชีวติในการท างานมีความสัมพนัธ์และมีอ านาจในการท านายความพึงพอใจของพนกังานต่อองคก์าร 
ผลการวิจยัแสดงวา่นโยบายและการจดัการดา้นเอดส์และคุณภาพชีวิตการท างานเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การโดยเฉพาะความพึงพอใจของพนกังาน ทั้งน้ีการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นการศึกษาในองคก์รปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นองคก์ารท่ีท าประโยชน์เพื่อสังคม การน าผล
การศึกษาไปประยุกตใ์ชก้บัองคก์ารอ่ืน ๆ ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการท างานเพื่อแสวงหาผลก าไรควร
พิจารณาถึงบริบทขององคก์ารท่ีต่างกนัดว้ย 
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