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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และศึกษาความ 

สัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือสรางสมการพยากรณทํานายความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 351 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใน 

การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพชีวิต 

การทํางานอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.55) และมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง (x̄ = 3.77) 

2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนนุ

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 8 ปจจัย ไดแก 

ปจจัยดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน (X3)  ดานการไดรับผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม (X1)  ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7) ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง 

(X4)  ดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X2) ดานความสมดุลระหวางชีวิต

การทํางานกับชีวิตสวนตัว (X6) ดานงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม (X8) และดานการบูรณาการ

ทางสังคม (X5)   

 3. ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีดวยกัน 4 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยท่ี

สงผลมากท่ีสุดไปยังปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุด ไดแก ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน (X3) ดาน

สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X2) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7)  

และดานงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม (X8) ปจจัยท้ัง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันพยากรณ

ความผูกพันตอองคการของบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 

33.20 



 

 4. สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก 

  4.1 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนดิบ ไดแก 

  Ŷ  = 1.811 + .259X3  + .101X2  +  .087X7  + .094X8 

 

  4.2 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนมาตรฐาน ไดแก 

  Z = .352X3 + .138X2  + .129X7  + .104X8   หรือ 

            Z ความผูกพันตอองคการ = .352*Zดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 

+ .138*Zดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ + .129*Zดานประชาธิปไตย

ในองคการ + .104*Zดานงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to examine the level of quality of work 

life and the relationship between factors affecting organizational commitment of 

academic supporting staff at Srinakharinwirot University in order to establish a 

prediction equation of organizational commitment.  351 academic supporting staff at 

Srinakharinwirot University were the sample of this study. Questionnaire was 

administered and then data were analyzed and presented by Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The results revealed as follows: 

 1. Quality of work life of academic supporting staff at Srinakharinwirot 

University was at a moderate level (x̄ = 3.55) whereas that of organizational 

commitment was at a high level (  x̄ = 3.77). 

2. The factors significantly gained positive relationship to the organizational 

commitment at .01 level included opportunity for continued growth and security (X3), 

adequate and fair compensation (X1), constitutionalism (X7), opportunity for 

developing and using human capacity (X4), safe and healthy working conditions (X2), 

work and total life space (X6), social relevance of work life (X8), and social integration 

(X5).   

3. The factors significantly affected the organizational commitment at .01 

level included growth and security (X3), safe and healthy working conditions (X2), 

constitutionalism (X7), and social relevance of work life (X8), respectively and these 

factors could predicted organizational commitment of the staffs at 33.20 percents. 

4. The prediction equations of organizational commitment for the staffs were 

as: 

  



 

   4.1 The prediction equation through raw scores was: 

                    Ŷ  = 1.811 + .259X3  + .101X2  +  .087X7  + .094X8 

 

   4.2 The prediction equation through standard scores was: 

            Z = .352X3 + .138X2  + .129X7  + .104X8    or 

Z organizational commitment = .352*Z growth and security + 

.138 *Z safe and healthy working conditions + .129*Z constitutionalism + .104*Z 

social relevance of work life. 
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บทที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 การบริหารองคการใหประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายขององคการนั้น จะตองมีการ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรบุคคลถือไดวาเปนปจจัยท่ี

มีความสําคัญลําดับแรกๆ เพราะ “คน” เปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่งขององคการท่ีสามารถสรางคุณูปการ

แกองคการอยางมหาศาล สิ่งท่ีองคการจะตองคํานึงถึงก็คือจะปรับปรุงพัฒนาองคการอยางไร จึงจะ 

จูงใจใหบุคคลในองคการเกิดความผูกพัน ความจงรักภักดี และใชความสามารถท่ีมีอยูทํางานใหกับ

องคการอยางเต็มกําลังความสามารถ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life-

QWL) จึงเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองคการ ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับตัวบุคคลท่ี

ปฏิบัติงานในองคการ (พยอม วงศสารศรี.  2541:  2; บุญแสง ชีระภากร.  2533: 5-6) และเปนสิ่ง

สําคัญท่ีบุคคลใชในการตัดสินใจวาจะทํางานในองคการ หรือจะลาออกไปหางานองคการอ่ืนท่ีดีกวา 

ดังท่ี เวอรเทอรและเดวิส (Whether and Davis.  1989: 451-452) นักบริหารทรัพยากรมนุษย  

กลาววาบุคลากรจะถอนตัวเองจากองคการ เชน ลาออกจากงาน ขาดงาน ลางาน มาสาย เปนตน    

 คุณภาพชีวิตการทํางานเปนลักษณะของการทํางานท่ีตอบสนองความตองการและความ

ปรารถนาของบุคคล โดยคํานึงถึงตัวบุคคล สภาพแวดลอมและสังคม ท่ีทําใหงานประสบผลสําเร็จ  

โดยกําหนดวาบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานตองมีขอบงชี้ตางๆ ใน 8 ดานเปนเกณฑตัดสิน ดังนี้  

1) การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึง

สุขภาพ 3) ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 4) โอกาสการพัฒนาความสามารถของตนเอง   

5) ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 6) การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน

รวมกัน 7) ประชาธิปไตยในองคการ และ 8) ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม (Walton.  1974: 

12-16) นอกจากคุณภาพชีวิตการทํางานจะเปนเครือ่งมือหนึ่งในการพัฒนาองคการแลว ยังเปนปจจัย

ท่ีจะสงเสริมการทํางานของบุคลากรใหมีแรงจูงใจในการทํางานและมีความสุขในการทํางานอีกดวย 

(Werther & Davis.  1989: 451-452)   

 บุคคลสวนใหญเขาสูระบบการทํางาน ตองทํางานเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความ

ตองการพ้ืนฐาน เม่ือคนตองใชเวลาสวนใหญอยูในท่ีทํางาน สถานท่ีทํางานจึงควรมีสภาวะเหมาะสมท่ี

จะทําใหเกิดความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ การมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดี

ตอตนเอง เกิดความรูสึกท่ีดีตองาน และความรูสึกผูกพันตอองคการ ชวยใหเจริญกาวหนา มีการ

พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ และสงเสริมใหไดผลผลิตท่ีดีท้ังปริมาณและคุณภาพ ชวยเพ่ิม

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ประการสุดทายคุณภาพชีวิตการทํางานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของ

ผูปฏิบัติงานดวย  (Huse & Cummings.  1985: 198-199; McHugh.  1999: 667) บุคลากรท่ี มี

คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี สามารถทํางานไดอยางมีความสุข มีความกระตือรือรน กอใหเกิด
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ความคิดริเริ่มและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ มาพัฒนางานในองคการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความเต็มใจท่ีจะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการตอไป 

 ความผูกพันตอองคการเปนลักษณะความสัมพันธอยางแนนแฟนของแตละบุคคลท่ีแสดง

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และความตองการเขาไปมีสวนรวมในองคการ ความผูกพันตอองคการ

สามารถทํานายอัตราการลาออกไดดีกวาความพึงพอใจในการทํางาน บุคคลท่ีมีความผูกพันตอ

องคการสูง มักมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะอยูในองคการตอไป สงผลใหอัตราการยายงาน  

การขาดงานลดลง อีกท้ังยังเปนแรงผลักดันใหบุคคลทํางานไดดีข้ึนกวาผูท่ีมีความผูกพันตอองคการต่ํา 

(Steers.  1977: 46) ซ่ึงสอดคลองกับมอรเฮดและกริฟฟน (Moorhead and Griffin.  1995: 64-65) 

กลาววา การท่ีบุคคลขาดความผูกพันตอองคการจะสงผลในแงลบ กอใหเกิดพฤติกรรมองคการท่ีไมพึง

ประสงค เชน การละเลย เพิกเฉยตอการปฏิบัติหนาท่ี การไมตรงตอเวลาในการทํางาน การขาดงาน  

การโยกยายเปลี่ยนงาน ตลอดจนการลาออกจากองคการในท่ีสุด ซ่ึงการลาออกจากงานจะสราง

ปญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีตองลงทุนลงแรงในการสรรหา คัดเลือก การฝกอบรมบุคลากร

ใหม รวมถึงขวัญกําลังใจของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู  ดังนั้นการรักษาบุคลากรใหคงอยูกับองคการ 

ถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีชี้วัดความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Moorhead and Griffin.  

1995: 64-65) จากการศึกษาของเมเยอร (Meyer.  2002) พบวา องคการสามารถทําใหบุคลากรเกิด

ความผูกพันตอองคการและตองการท่ีจะคงอยูกับองคการสูง หากพวกเขารับรูวาองคการเห็นวาการ

ทํางานของเขามีคุณคา มีความชัดเจนในบทบาทหนาท่ี งานมีความทาทาย มีโอกาสใชความสามารถ

และมีความรับผิดชอบในงาน การท่ีบุคลากรมีความรูสึกทางบวกกับองคการจะสงผลใหมีความผูกพัน

ตอองคการเพ่ิมข้ึน และความผูกพันตอองคการนี้สงผลใหเกิดสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการได 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาแหงหนึ่งของรัฐ มีวัตถุประสงคให

การศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังวิสัยทัศนท่ีวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนองคกรชั้นนําแหง 

การเรียนรูและวิจัยบนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล (มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ.  2557: ออนไลน)  การท่ีมหาวิทยาลัยจะทําหนาท่ีใหบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น 

ข้ึนอยูกับผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล จะตองเขาใจถึงความตองการของบุคลากรทุกระดับในองคการ และผสมผสานความ

ตองการนั้นใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ อยางไรก็ตามท่ีผานมาการบริหารงานยังไมสามารถ

สงเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรไดเทาท่ีควร ดังตัวอยางจากผลการวิจัยท่ีพบวา 

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรอยูในระดับปานกลางเทานั้น (บัญชา นิ่มประเสริฐ.  2542;  

ธิดาวัลย ปลื้มคิด.  2551; นิชกานต เสาวรัตนชัย.  2556) และผลการวิจัยของ ชุมพร ฉํ่าแสง และ

คณะ (2555) พบวา บุคลากรฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี จ.นครนายก ปฏิบัติงานหนัก มีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดนอยและมีปญหาดาน
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การเงินท่ีใชจายตามความจําเปน สวนใหญมีอาการเจ็บปวยท่ีแสดงออกทางรางกาย นอกจากนี้จาก

การสัมภาษณพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร (วัลยลิกา สวัสดิ์นฤเดช.  2555: 3) พบวา 

พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคาตอบแทนไมเพียงพอกับคาครองชีพและภาวะเศรษฐกิจ ทําใหตอง

ทํางานพิเศษนอกเวลาเพ่ิมข้ึน สถานท่ีทํางานคับแคบ บรรยากาศยังไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน  

อีกท้ังมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไดตลอดเวลา การสงเสริมสนับสนุนใหไดรับการเพ่ิมพูนทักษะใน

การทํางานยังมีไมมากและไมครอบคลุมทุกคนและทุกหนวยงาน มีโอกาสสรางความสัมพันธกับเพ่ือน

รวมงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงานพอสมควร แตการทํากิจกรรมพบปะสังสรรครวมกันยังมีไม

เพียงพอ รวมท้ังพนักงานมหาวิทยาลัยบางสวนมีปญหาการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชาและการ

รวมมือรวมใจในการทํางาน  

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาสิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังนั้น หาก

องคการไมสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากร และสรางแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดข้ึนได 

สงผลใหผลงานท้ังปริมาณและคุณภาพตํ่าลง รวมท้ังบุคลากรเกิดความเหนื่อยหนายในการทํางาน 

ความสุขในการทํางานลดลง ในทางกลับกันหากองคการสามารถเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ

ทํางาน ตอบสนองความตองการของบุคลากรได ก็จะทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจ เกิดความผูกพันตอ

องคการ และมีความสุขในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

วาคุณภาพชีวิตการทํางานดานใดท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ ซ่ึงผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา

องคการโดยรวม ตลอดจนเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน การบํารุงรักษาบุคลากรขององคการ 

เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ขององคการและสงผลตอความสําเร็จขององคการตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการดําเนินงานวิจัยผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไวดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากรสายสนับสนนุวชิาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 4. เพ่ือสรางสมการพยากรณทํานายความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลการวิจัยจะเปนประโยชนแกผูบริหารองคการในการใชขอมูลเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบายเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ใหเกิดขวัญและแรงจูงใจใน 

การทํางาน มีความผูกพันตอองคการ ตลอดจนพัฒนาองคการใหกาวหนาตอไป  

 

ขอบเขตของการวิจัย   

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒท้ังหมด ซ่ึงกําลังปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557- 30 

กันยายน 2558) จํานวน 3,712 คน  

 กลุมตัวอยาง 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงกําลังปฏิบัติงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) จํานวน 351 คน ไดมาโดยวิธีการ

สุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 

 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณภาพชีวิตการทํางาน ในดานตางๆ ดังนี้ 

 1.1 การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

 1.2 สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ 

 1.3 ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 

 1.4 โอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง 

 1.5 ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ 

 1.6 การบูรณาการทางสังคม 

 1.7 ประชาธิปไตยในองคการ 

 1.8 งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 

 

   2. ตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการ  
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 นิยามศัพทเฉพาะ 

  1. คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกท่ีแตละบุคคลไดรับจากประสบการณใน

การทํางาน ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางานและมีสุขภาพจิตท่ีดี เปนผลสืบ

เนื่องมาจากองคการไดมีการจัดรูปแบบการทํางานท่ีสนองความตองการของบุคคลท้ังทางรางกายและ

จิตใจ ตามแนวความคิดของวัลตัน (Walton.  1974: 12-16) สามารถวัดไดจากเกณฑชี้วัด 8 ดาน 

ดังนี้  

   1. 1 การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงาน 

ไดรับคาจางเงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ อยางพอเพียงกับการมีชีวิตอยูไดตาม

มาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปและเปนธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับงานหรือองคการอ่ืน 

   1.2 สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ หมายถึง สิ่งแวดลอม

ท้ังทางกายภาพและทางดานจิตใจ นั่นคือสภาพการทํางานตองไมมีลักษณะท่ีเสี่ยงภัยจนเกินไป และ

จะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

   1.3 ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน หมายถึง การไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบงาน ไดรับการเตรียมความรูและทักษะเพ่ือหนาท่ีท่ีสูงข้ึน ชวยใหผูปฏิบัติงานมีความม่ันคง

ในอาชีพ รายได หรือตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับ ตลอดจนเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงานและสมาชิกใน

ครอบครัวของตน 

   1.4 โอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง หมายถึง งานท่ีปฏิบัติอยูนั้น

จะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชความสามารถและพัฒนาทักษะความรูอยางแทจริง รวมถึงการมี

โอกาสไดทํางานท่ีตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย 

   1.5 ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว หมายถึง การเปดโอกาสให

ผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอกองคการอยางสมดุล นั่นคือ ตองไมปลอยให

ผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป 

   1.6 การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน หมายถึง โอกาสสราง

สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ รวมถึงโอกาสท่ีเทาเทียมกันในความกาวหนาท่ีตั้งอยูบน

ฐานของระบบคุณธรรม  

   1.7 ประชาธิปไตยในองคการ หมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริม

ใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ัง

โอกาสท่ีแตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูด  

   1.8 งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน หมายถึง การมีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม การมีสวนรับผิดชอบตอสังคม เชน การรักษาสภาพแวดลอม  

การปฏิบัติเก่ียวกับการจางงาน เปนตน 
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 2. ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกตอ

องคการท่ีตนปฏิบัติงานอยู ในลักษณะท่ีรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ มีความเต็มใจท่ีจะทุมเท

ความพยายามในการทํางาน เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย มีความผูกพัน จงรักภักดีตอองคการ และมี

ความตองการอยากจะทํางานกับองคการตอไป โดยแบงเปน 3 ดาน ตามแนวคิดของอัลเล็นและ 

เมเยอร (Allen and Meyer.  1990 : 1-18) ดังนี้  

  2.1 ความผูกพันดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึง อารมณความรูสึก

ผูกพันตอองคการ รูสึกยึดม่ันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ มีสวนรวมและมีความสุขในการเปน

สมาชิกขององคการ มีความเชื่อถือและรูสึกดีตอองคการ ปรารถนาท่ีจะทําสิ่งดี ๆ เพ่ือองคการ 

  2.2 ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (Continuance Commitment) หมายถึง 

ความรูสกึผูกพันตอองคการท่ีเกิดจากการจายคาตอบแทน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการคงอยูกับองคการ

ของบุคคลแตละคน เปนการรับรูถึงผลประโยชนท่ีเสียไปถาเขาตองออกจากองคการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอ

การเลือกท่ีจะอยูในองคการตอไป 

  2.3 ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง จิตสํานึก 

ในการดํารงอยูเปนสมาชิกขององคการ รูสึกวาเม่ือเขาเปนสมาชิกขององคการแลวก็ตองมีความผูกพัน

และจงรักภักดีตอองคการ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีถูกตองและสมควรกระทํา ถือเปนพันธะผูกพันท่ีตองมีตอ 

การปฏิบัติหนาท่ีในองคการ 

 3. บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ หมายถึง บุคลากรท่ีไดรับบรรจุเขารับเปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานในกลุมงานท่ี

ทําหนาท่ีงานบริหารและธุรการ นักวิชาการในสายวิชาการและวิชาชีพตางๆ เชน เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป นักตรวจสอบภายใน นักประชาสัมพันธ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการ

ศึกษา นักวิจัย นักแนะแนวการศึกษา นักวิทยาศาสตร นักวิเทศสัมพันธ นิติกร บรรณารักษ บุคลากร 

พยาบาล  สถาปนิก เจาหนาท่ีหองทดลอง ชางทันตกรรม ผูชวยทันตแพทย ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 

ผูปฏิบัติงานหองสมุด ผูปฏิบัติงานบริหาร พนักงานรังสีเทคนิค ชางเครื่องคอมพิวเตอร ชางเทคนิค   

และชางอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
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กรอบความคิดในการวิจัย 
    

              ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร  

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. คุณภาพชีวิตการทํางาน (Walton.  1974)  

ไดแก 

2.1 การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  

2.2 สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและ

คํานึงถึงสุขภาพ 

2.3 ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 

2.4 โอกาสและการพัฒนาความสามารถของ

ตนเอง 

2.5 การบูรณาการทางสังคม  

2.6 ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิต

สวนตัว 

2.7 ประชาธิปไตยในองคการ 

2.8 งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 

 

 

 

 

 

ความผูกพันตอองคการ 

(Allen & Meyer.  1990) 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และนําเสนอตามหัวขอ 

ดังตอไปนี้ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 

3. คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  4.1 งานวิจัยในตางประเทศ 

  4.2 งานวิจัยในประเทศ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 คุณภาพชีวิตการทํางาน ไดถูกนํามาใชเม่ือปลายป ค.ศ. 1960 (Huse.  1985) ในระยะแรก

นั้น คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง คุณภาพของสัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานกับสิ่งแวดลอม

ท้ังหมดของการทํางาน และมักจะถูกนําไปใชในความหมายในมิติของงานท่ีใหความสําคัญเก่ียวกับ

ปจจัยทางเศรษฐกิจและเทคนิคในการออกแบบงาน ตอมาคํานี้ไดแพรหลายและไดรับความนิยมอยาง

รวดเร็ว แตความหมายแตกตางกันตามขอบเขตของงาน และกลุมคนท่ีแตกตางกัน   

 ติน ปรัชญพฤทธิ์  (2530: 266) ใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง ชีวิตการ

ทํางานท่ีมีศักดิ์ศรี เหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณคาความเปนมนุษยของบุคลากร นั่นก็คือชีวิตการ

ทํางานท่ีไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถสนองความตองการพ้ืนฐานท่ีกําลังเปลี่ยนไปในแตละยุค

สมัย 

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2551: 4-5) ไดใหนิยามวา คุณภาพ

ชีวิตการทํางาน หมายถึง องคประกอบตางๆ ท่ีประกอบเปนคุณภาพชีวิตของการทํางานในสถาน

ประกอบการของคนทํางาน เชน การท่ีลูกจางมีวันทํางานและไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม มี 

รายไดเพ่ิมจากรายไดประจํา อาทิ มีรายไดจากการทํางานลวงเวลาจากสถานประกอบการ ไดรับเงิน 

พิเศษจากสถานประกอบการ ไดแก คาบริการ คาทิป เบี้ยขยัน รวมท้ังมีวันหยุด วันลา และไดรับ

คาจางตามปกติโดยไมตองทํางานในวนัหยุดและวันลา ตลอดจนไดรับสวัสดิการครบถวนตาม

กฎกระทรวงแรงงาน ไดรับความคุมครองความปลอดภัยจากการทํางาน มีความม่ันคงและกาวหนาใน

การทํางาน เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมถึงสภาวะการเปนหนี้และการออมเงินของคนทํางาน 

 สโครแวน (Skrovan.  1983: 18) ไดใหคําจํากัดความของคุณภาพชีวิตการทํางานไววา  

คุณภาพการทํางานเปนกระบวนการขององคการทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางแข็งขันของสมาชิกทุก 
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ระดับขององคการในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน วิธีการ และผลลัพธตาง ๆ ใหดีข้ึน  

กระบวนการท่ียึดหลักคานิยมรวมกันนี้มุงบรรลุเปาหมายสองมิติ คือดานประสิทธิผลขององคการและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในองคการ 

 ฮูสเซและคัมมิงส (Huse & Cummings.  1985: 198-200) ไดใหความหมายไววา คุณภาพ

ชีวิตการทํางานเปนความสอดคลองกันระหวางความรูสึกของบุคคลท่ีไดรับการตอบสนองในสิ่งท่ี

คาดหวังกับความมีประสิทธิผลขององคการ หรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ประสิทธิผล

ขององคการอันเนื่องมาจากความเปนอยูท่ีดี ท่ีพนักงานไดรับรูผานประสบการณจากการทํางานทําให

พนักงานมีความพึงพอใจในงานท่ีทําสงผลใหพนักงานมีขวัญกําลังใจท่ีดี ตองการปรับปรุงศักยภาพของ

ตนเพ่ือใหทํางานไดดีข้ึนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

 โคสเซน (Kossen.  1991: 217) ไดใหความหมายไววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง  

การทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานมีประสิทธิผล ตอบสนองความตองการและเพ่ิมคุณคาใหกับ

พนักงานในองคการ  

 ราโอ (Rao.  1992: 209) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การใหความสําคัญแก 

พนักงานในองคการ โดยมุงเนนกระบวนการท่ีทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุขและเกิดความ 

พึงพอใจในงานสูง นําไปสูผลท่ีไดรับคือพนักงานมีความผูกพันตอองคการและนําองคการบรรลุ 

เปาหมายไดในท่ีสุด  

 คาสิโอ (Casio.  1992: 23-24) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน ไวสองแนวทาง คือ 

1) คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนกระบวนการท่ีองคการกําหนดข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ของพนักงานท้ังดานรางกายและจิตใจ 2) คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การรับรูของพนักงานวา

พวกเขามีความปลอดภัย ไดรับการตอบสนองความตองการและสามารถท่ีจะเติบโตและพัฒนาใน

ฐานะท่ีเปนทรัพยากรบุคคลในองคการ 

 จากความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีกลาวมาขางตน สามารถแบงความหมาย

คุณภาพชีวิตการทํางานเปนสองมิติ คือ ในมิติของพนักงานนั้นคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง 

ความรูสึกของพนักงานตอสภาพการทํางานและประสบการณในการทํางานในองคการ ท่ีไดรับการ

ตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ ทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุขและมีสุขภาพดี 

อีกดานหนึ่งเปนมิติขององคการ คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง กระบวนการท่ีองคการจัดใหมีข้ึน

เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุข โดยพยายามตอบสนองความตองการหรือความ

คาดหวังของพนักงานเพ่ือใหเกิดผลทางบวกตอองคการท้ังในดานทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน 

ของพนักงาน เชน ความพึงพอใจในงาน มีความกระตือรือรนในการทํางาน เปนตน  

 สรุปไดวา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจท่ีพนักงานหรือผูปฏิบัติงาน 

ไดรับจากการทํางานและประสบการณการทํางานในองคการท่ีสามารถตอบสนองตามความคาดหวัง 

และความตองการท้ังดานรางกายและจิตใจ โดยผานกระบวนการท่ีองคการไดจัดใหมีข้ึนเพ่ือสนับสนุน 
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ใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุขและมีสุขภาพจิตดี 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน  

 แนวคิดของวอลตัน (Walton.  1974) ไดกําหนดเกณฑคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึง

ประกอบดวยคุณสมบัติ  8 ประการดังนี้  

 1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม คาตอบแทนเปนสิ่งท่ีบงบอกถึงคุณภาพชีวิต

ในการทํางานได เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความตองการทางเศรษฐกิจและมุงทํางานเพ่ือใหไดรับการ

ตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนความตองการสําหรับการมีชีวิตอยูรอด นอกจากจะสรางความ

คาดหมายในคาตอบแทนสําหรับตนแลว บุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผูอ่ืนในประเภทของงาน

แบบเดียวกัน ดังนั้นเกณฑในการตัดสินเก่ียวกับคาตอบแทนท่ีจะบงชี้วามีคุณภาพชีวิตการทํางานจะ

พิจารณาในเรื่องเหลานี้คือ 

  1.1 ความเพียงพอ คือ คาตอบแทนท่ีไดจากการทํางานนั้นเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตอยูตาม

มาตรฐานสังคม 

  1.2 ความยุติธรรม ประเมินจากความสัมพันธระหวางคาตอบแทน มีลักษณะงาน

พิจารณาไดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนท่ีไดรับจากงานของตนกับงานท่ีมีลักษณะคลาย ๆ กัน 

หมายถึง รายไดประจํา ไดแก เงินเดือนหรือเงินตอบแทนท่ีไดจากการปฏิบัติงานเต็มเวลา ไดรับอยาง

เพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตตามอัตภาพของตน และไดรับอยางยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบตําแหนงของตน

กับตําแหนงหนาท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะคลาย ๆ กัน  

 2. สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมทาง

กายภาพของสถานท่ีทํางาน บริการเก่ียวกับเครื่องมือเครื่องใชท่ีจัดไวอํานวยตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีดี

ท่ีสุด คํานึงถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุท่ีมีผลตอสุขภาพของผูใหบริการและผูรับบริการ โดย

ครอบคลุมถึงการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค การใชประโยชน ความสะดวกสบายและความ

พอใจของผูปฏิบัติงาน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและมีการกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติและระเบียบการจัด

สภาพการทํางาน  

  2.1 การจัดสถานท่ีทํางาน หมายถึง ความเพียงพอของอาคารสถานท่ีในการทํางานและ

หองทํางานท่ีมีความสะดวกสบาย 

  2.2 สภาพแวดลอมในท่ีทํางาน หมายถึง ไมมีมลภาวะท่ีเปนอุปสรรคในการทํางาน เชน 

เสียงและกลิ่นรบกวน เปนตน 

 3. โอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสในการเสริมสราง

ความสามารถในการทํางานใหมีคุณภาพ โดยการใหบุคคลมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี สามารถควบคุม

งานดวยตนเองได สามารถใชทักษะความรูความสามารถท่ีมีอยู รูจักหาหรือไดรับสารสนเทศเก่ียวกับ

กระบวนการทํางาน แนวทางปฏิบัติและสามารถคาดคะเนผลของการปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสม 

มีการวางแผนการทํางานและไดมีสวนชวยเหลือในการทํางานทุก ๆ ข้ันตอน โดยมีลักษณะงาน ดังนี้  
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  3.1 ทักษะการทํางานท่ีซับซอน เปนการพิจารณาจากความมากนอยของงานท่ี

ผูปฏิบัติงานไดใชความรูความชํานาญมากข้ึนกวาท่ีจะปฏิบัติดวยทักษะคงเดิม เปนการขยายขีด

ความสามารถในการทํางาน   

  3.2 ความรูใหมและความเปนจริงท่ีเดนชัด คือ บุคคลไดรับการพัฒนาใหรูจักหาความรู

เก่ียวกับกระบวนการและแนวทางตาง ๆ ในการปฏิบัติ ตลอดจนผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากแนวทาง 

นั้น ๆ เพ่ือทําใหบุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบัติงานและผลท่ีจะเกิดข้ึนอยางถูกตองและ

เปนท่ียอมรับ  

  3.3 ภารกิจท้ังหมดของงาน เปนการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลท่ีเก่ียวกับการทํางาน

ผูท่ีปฏิบัติจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญท่ีจะปฏิบัติงานนั้นไดดวยตนเองทุกข้ันตอน 

ไมใชปฏิบัติไดเปนบางสวนของงาน  

  3.4 การวางแผน คือ บุคคลท่ีมีสมรรถภาพตองมีการวางแผนท่ีดีในการปฏิบัติงานตาง ๆ  

 4. ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน หมายถึง การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานมาก

ข้ึน ไดรับเตรียมความรูและทักษะเพ่ือหนาท่ีท่ีสูงข้ึน มีโอกาสประสบความสําเร็จในงานตามท่ีมุงหวัง

อันเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน ครอบครัวและผูเก่ียวของและมีความม่ันคงในรายไดหรือหนาท่ีท่ีไดรับ  

 5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน หมายถึง การทํางานรวมกันเปนการท่ี

ผูปฏิบัติงานเห็นวาตนเองมีคุณคา รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุมเพ่ือนรวมงาน มีการยอมรับและ

รวมมือกันทํางานดวยดี สามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได ซ่ึงเปนการเก่ียวของกับสังคมของ

องคการ ธรรมชาติความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมีผลตอบรรยากาศในการทํางาน ซ่ึงลักษณะ

ดังกลาวนี้พิจารณาไดจาก 

  5.1 ความเปนอิสระจากอคติ เปนการพิจารณาการทํางานรวมกัน โดยคํานึงถึงทักษะ

ความสามารถ ศักยภาพของบุคคล ไมควรมีอคติหรือไมควรคํานึงถึงพวกพอง และยึดถือเรื่องสวนตัว

มากกวาความสามารถในการทํางาน 

 5.2 ไมมีการแบงชั้นวรรณะในองคการหรือทีมงาน 

 5.3 การเปลี่ยนแปลงในการทํางานรวมกัน คือ ควรมีความรูสึกวาบุคคลมีการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีกวาเดิมได 

  5.4 มีการสนับสนุนในกลุม คือ มีลักษณะการทํางานท่ีชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความ

เขาใจในลักษณะของบุคคล ใหการสนับสนุนทางดานอารมณและสังคม 

  5.5 มีความรูสึกวาการทํางานรวมกันท่ีดีในองคการมีความสําคัญ 

  5.6 มีการติดตอสื่อสารในลักษณะเปดเผย คือ สมาชิกในองคการหรือบุคคลท่ีทํางานควร

แสดงความคิดเห็น ความรูสึกของตนอยางแทจริงตอกัน 

 6. ธรรมนูญในองคการหรือประชาธิปไตยในองคการ หมายถึง การยึดหลักธรรมนูญเปนหลัก

ในการทํางานโดยในการทํางานบุคคลไดรับความเคารพในสิทธิสวนบุคคล มีอิสระในการพูด มีความ

เสมอภาคในเรื่องตางๆ ของงานตามความเหมาะสมและใหความเคารพตอความเปนมนุษยดวยกันของ
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ผูรวมงาน ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจาก 

  6.1 การปกปองขอมูลเฉพาะของตน ในลักษณะการปฏิบัติงาน ผูบริหารอาจตองการ

ขอมูลตาง ๆ เพ่ือการดําเนินงาน ซ่ึงผูปฏิบัติก็จะใหเฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มีสิทธิท่ี

จะไมใหขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเปนเฉพาะสวนตน ครอบครัว ซ่ึงไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

  6.2 มีอิสระในการพูด คือ การมีสิทธิท่ีจะพูดถึงการปฏิบัติงาน นโยบายเศรษฐกิจหรือ

สังคมขององคการผูบริหาร โดยปราศจากความกลัววาจะมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบของ

ตน 

  6.3 มีความเสมอภาค เปนการพิจารณาถึงความตองการรักษาความเสมอภาคในเรื่อง

ของบุคคล กฎระเบียบ ผลท่ีพึงไดรับ คาตอบแทนและความม่ันคงในงาน 

  6.4 ใหความเคารพตอหนาท่ี ความเปนมนุษยของผูรวมงาน 

 7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตดานอ่ืน หมายถึง การแบงเวลาใหมีสัดสวนเหมาะสม 

ระหวางการใชเวลาสําหรับกิจกรรมของตน งาน ครอบครัว และสังคม  

 8. ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม หมายถึง กิจกรรมการทํางานท่ีดําเนินไปในลักษณะ 

ท่ีไดรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงจะกอใหเกิดการเพ่ิมคุณคา ความสําคัญของงานและอาชีพของผูปฏิบัติ 

เชน การท่ีผูปฏิบัติงานรับรูวาองคการของตนมีสวนรวมรับผิดชอบในการรณรงคสังคม การเมืองและ

อ่ืน ๆ การทํางานท่ีรับผิดชอบตอการทําใหสังคมของชุมชนตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ ในการกระทํา

กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

 ในขณะท่ีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฮูสเซ และคัมม่ิง (Huse & 

Cummings. 1985: 198-200 ไดวิเคราะหลักษณะคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวยลักษณะดาน

ตาง ๆ 8 มิติดวยกันคือ 

 1. การใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการครองชีพ หมายถึง การไดรับรายไดและ

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐานการดํารงชีวิต ซ่ึงผูทํางานรูสึกวาเหมาะสมและเปน

ธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอ่ืน คําถามท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบก็จะเก่ียวเนื่องกับฐาน

เงินเดือน (มีโครงสรางเงินเดือนท่ีเปนระบบชัดเจน) สวัสดิการ สิทธิประโยชน การปรับอัตราเงินเดือน

และคาครองชีพท่ีสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ 

            2. สภาพแวดลอมการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง การท่ีบุคลากรได

ปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทํางานไมสงผลเสียตอสุขภาพและไมเสี่ยงอันตราย 

ดวยการจัดหา ติดตั้ง และมีอุปกรณหรือเครื่องมือท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน และไมมีสภาพท่ี

กอใหเกิดอันตรายใดๆ อีกท้ังยังตองมีแผนระวังภัยท่ีดีดวย 

 3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หรือ “โอกาสพัฒนาศักยภาพ” หมายถึง การท่ีบุคลากร

ไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีทํา โดยพิจารณาจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก 

งานท่ีไดใชทักษะและความสามารถท่ีหลากหลาย งานท่ีมีความทาทาย งานท่ีผูปฏิบัติงานมีความเปน

อิสระในการทํางานของตน งานท่ีไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ มีการประเมินความรูความสามารถ
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ของบุคลากรและจัดอบรมในรูปแบบตางๆ ท้ังในหอง นอกหอง ศึกษาดูงาน รวมถึงการชมเชยให

รางวัลเม่ือมีผลงานท่ีดี 

 4. การสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดวยการสรางโอกาสท่ี

มองเห็นไดอยางเปนระบบ ท้ังการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนและตําแหนงงาน ตลอดรวมถึงการโยกยาย

สลับสับเปลี่ยนหนาท่ีการทํางานท่ีสอดรับกับศักยภาพและความสามารถของแตละคน ท่ีสําคัญตอง

ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 

 5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน การสรางความสัมพันธท่ีดีภายในองคการ 

หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน ท่ีทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มี

ความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา บุคลากรไดรับการยอมรับและมีโอกาส

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การใหรูจักแบงปน การจัดกิจกรรมรวมกัน และการทํางานเปนทีมท้ังท่ีอยูในสาย

งานเดียวกัน หรือขามสายงาน มีสวนชวยสรางความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึนท้ังสิ้น 

 6. ลักษณะการบริหารงาน หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอ

บุคลากรอยางเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิสวนบุคคล ผูบังคับบัญชายอมรับฟงขอคิดเห็นของ

บุคลากร มีระบบงาน วิธีปฏิบัติงาน และแผนงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหทุกคนไดปฏิบัติตามอยางถูกตอง อีก

ท้ังยังมีชองทางรองเรียน หรือแสดงความคิดเห็นไดตามสมควร รวมท้ังบรรยากาศขององคการมีความ

เสมอภาคและยุติธรรม 

 7. ภาวะอิสระจากงาน หมายถึง ภาวะท่ีบุคลากรมีความสมดุลในชวงเวลาการทํางานกับ

ชวงเวลาการดําเนินชีวิตโดยสวนรวม ความสมดุลของการทํางานกับการใชเวลาวางและเวลาท่ีใหกับ

ครอบครัว มีเวลาสวนตัวเพ่ือความผอนคลาย และมีเวลาใหครอบครัวเพ่ือมีชีวิตท่ีดีพรอม อีกท้ังยังเปด

โอกาสใหทําประโยชนกับสังคมและชุมชน 

 8. ความภูมิใจในองคการ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานใน

องคการท่ีมีชื่อเสียงและรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและมีความรับผิดชอบตอสังคม ไมอายใครท่ี

จะบอกตอเพ่ือนหรือคนภายนอกท่ัวไปวาทํางานท่ีใด และทําหนาท่ีอยูในสวนไหนขององคการ 
 

 แนวคิดของโรเซนธาล (Rosenthal.  1989: 4-8 ) กลาวถึง คุณลักษณะของคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 5 ประการ  ไดแก 

 1. ไมเปนงานท่ีอันตราย นาเบื่อ บั่นทอนสุขภาพ อุดอู และเครียด  

 2. เปนงานท่ีบุคลากรสามารถมองเห็นถึงความสําเร็จของงานท่ีตนทําได เปดโอกาสใหมีสวน

แกปญหาและสามารถริเริ่มอะไรใหมๆได บุคลากรสามารถใชความรูความสามารถไดอยางเต็มท่ี เปด

โอกาสใหไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ได บุคลากรไดรับความกาวหนาในอาชีพ การทํางานท่ีมีวันหยุดหรือมีเวลา

พักผอน มีโอกาสไดทํางานลวงเวลาไดบาง สามารถยืดหยุนเวลาการทํางาน หรือสามารถทํางาน

ชั่วคราว (Part–Time Work) ได  

 3. เปนงานท่ีมีเกียรติไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอกและหนวยงานภายใน  

 4. เปนงานท่ีมีความม่ันคง สามารถยึดถือเปนอาชีพได   
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 แนวคิดของยากายามา (Yasgayama.  1993: 151) แหงมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุน 

ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายธุรการ โดยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง

ดังกลาวกับประเทศตางๆ และไดสรุปมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานจะตองประกอบดวยเรื่อง

ตอไปนี้  

 1. คาตอบแทนท่ีพอเพียงและเปนธรรม  

  1.1 เงินเดือนท่ีพอเพียง  

  1.2 คาตอบแทนท่ีเปนธรรม  

 2. สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย  

  2.1 จํานวนชั่วโมงการทํางานท่ีสมเหตุสมผล  

  2.2 สภาพสถานท่ีทํางานท่ีเหมาะสม  

  2.3 หองทํางานถูกสุขลักษณะ  

 3. โอกาสเบื้องตนในการใชและพัฒนาความรูความสามารถของบุคคล   

  3.1 มีอิสระในการทํางาน   

  3.2 มีโอกาสใชความรูความสามารถในหลายๆ ดาน   

 4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน   

  4.1 มีการพัฒนาตนเอง   

  4.2 มีโอกาสใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ี   

  4.3 มีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน      

 5. การยอมรับทางสังคมในหนวยงาน   

  5.1 ไดรับการปฏิบัติท่ีปราศจากอคติใดๆ   

  5.2 ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค   

  5.3 ไดรับการปฏิบัติตอกันอยางเปดเผย   

 6. การกําหนดระเบยีบขอบังคับของหนวยงาน   

  6.1 เคารพในเรื่องสวนบุคคล   

  6.2 เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็น   

  6.3 เคารพในความเสมอภาค  

 7. การไดรับการปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารเก่ียวกับแรงงาน  

 8. การกําหนดความสัมพันธอันเหมาะสมระหวางการทํางานกับการดําเนินชีวิตของพนักงาน 

 9. บทบาทสังคมท่ีสัมพันธกับชีวิตการทํางาน     

 ณัฎฐา บัวหลวง (2550: 11-18) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดรวมมือกับ 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและไดกําหนดกรอบ 

แนวทางเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยผลการศึกษายืนยันปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการ 
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ทํางานท้ัง 4 ดาน  สอดคลองกับทฤษฎีองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของวอลตัน ท่ีมีแนวคิด

คุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ คือ คาตอบแทนท่ียุติธรรมและ

เพียงพอ สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาความสามารถบุคคล ความกาวหนา

และความม่ันคงในงาน การบูรณาการดานสังคม ธรรมนูญในองคการ ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับ

ชีวิตดานอ่ืน การเก่ียวของสัมพันธกับชุมชน ซ่ึงการปรับใชทฤษฎีตางประเทศมาปรับใหเปนแบบไทย 

สามารถสรุปเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 4 มิติ ดังภาพท่ี 1 

 

การพัฒนาความสามารถของบุคคล 

(Competency development) 

ธรรมนูญหรือประชาธิปไตยใน

องคการ (Constitutionalism) 

ความกาวหนาและความม่ันคง 

ในงาน (Growth and Security) 

การบูรณการทางสังคม 

(Social Integration) 

 

ความเก่ียวของสัมพันธกับชุมชน  

(Social Relevance ) 

 

ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต

ดานอ่ืน (Total Life Space) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 4 มิติ  
  
 

สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริม

สุขภาพ (Safe and Healthy 

Condition) 

คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

(Adequate and Fair 

Compensation) 

ปจจัยดานการทํางาน 

ปจจัยดานสังคม 

ปจจัยดานสวนตัว 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

มิติดานการทํางาน 

 

มิติดานสังคม 

มิติดานเศรษฐกิจ 

มิติดานสวนตัว 
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 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2549: 2-8) ไดศึกษาแนวคิด คุณภาพชีวิตและ

การทํางาน โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงานขาราชการพลเรือน เม่ือป 2548

ชี้ใหเห็นวาภาคราชการไทยมีการใชมาตรการและแนวทางปฏิบัติหลายอยางเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต

และความสมดุลระหวางชีวิตกับงานของบุคลากร ซ่ึงเปนแนวทางสําคัญท่ีมีการใชอยูในปจจุบันอาจ

แยกได 3 แนวทาง คือ 

 1. กรอบแนวทางบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและการทํางาน ตามมิติของ HR Scorecard 

มาประยุกตใชในขาราชการพลเรือนไทย โดยกําหนดมาตรวัดและตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหาร

จัดการทรัพยากรในสวนราชการ เปน 5 มิติ ไดแก 

 มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง สวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดังตอไปนี้ 

 (ก) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสอดคลองและ

สนับสนนุใหบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 (ข) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ กําลังคนมี

ขนาดและสมรรถนะท่ีเหมาะสม สอดคลองกับการบรรลุภารกิจ และความจําเปนของสวนราชการท้ัง

ในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคนท้ังการวิเคราะหงานและวิเคราะหอัตรากําลัง 

 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2535: 38 – 39) กลาววา คุณลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ท่ีดีจะตองประกอบดวย  

  1. ความม่ันคง  

  2. ความสามารถในเรื่องคาจางและรางวัล  

  3. ความยุติธรรมในสถานท่ีทํางาน  

  4. ปลอดภัยจากการควบคุมท่ีเขมงวด  

  5. งานท่ีมีความหมายและนาสนใจ  

  6. กิจกรรมและงานมีความหลากหลาย  

  7. งานมีลักษณะทาทาย  

  8. มีขอบเขตการตัดสินใจดวยตนเอง  

  9. โอกาสการเรียนรูและความเจริญกาวหนา  

  10. ผลสะทอนกลับและรับรูเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน 

  11. อํานาจหนาท่ีในงาน  

  12. ไดรับการยอมรับจากการทํางาน  

  13. ไดรับการสนับสนุนทางสังคม  

14. มีอนาคตท่ีดี 

15. ความสัมพันธระหวางงานกับสภาพแวดลอมภายนอก 

  16. มีโอกาสเลือก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสนใจ ความชอบ และความคาดหวัง  
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สมยศ นาวีการ (2553: 6) กลาววา คุณลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีจะตอง 

ประกอบดวย    

  1. ความม่ันคง  

  2. ผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  

  3. ความยุติธรรมภายในสถานท่ีทํางาน  

  4. งานท่ีนาสนใจและทาทาย  

  5. การมอบหมายงานหลายดาน  

  6. การควบคุมงาน สถานท่ีทํางานและตนเอง  

  7. ความทาทาย  

  8. ความรับผิดชอบ  

  9. โอกาสเรียนรูและการเจริญเติบโต  

  10. การรูผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน  

  11. อํานาจหนาท่ี  

  12. การยกยอง  

  13. งานท่ีกาวหนา             

         ดังนั้นถาองคกรใดอยากสรางความจงรักภักดีใหเกิดข้ึนในใจของบุคลากรทุกคนแลว คุณภาพ

ชีวิตการทํางานท่ีดีจะชวยเพ่ิมความผูกพันท่ีบุคลากรมีตอองคการไดเปนอยางดี  

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความผูกพันตอองคการ 

 ปจจุบันนักวิชาการท่ีศึกษาดานองคการและการบริหารงานตามแนวพฤติกรรมศาสตร ได 

ใหความสําคัญเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลในองคการ เพราะตางก็มีแนวคิดวาความสุขและความ 

พึงพอใจของบุคคลในองคการ จะนํามาซ่ึงความมีประสิทธิภาพในการทํางาน ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับ 

ความผูกพันองคการก็เปนแนวความคิดหนึ่งท่ีไดมีการศึกษาวิจัยกันมากข้ึน ท้ังนี้ก็เพ่ือตองการรักษา

บุคลากรใหคงอยูกับองคการ มีความผูกพันและมีความรูสึกจงรักภักดีตอองคการตลอดไป 

 ความหมายความผูกพันตอองคการ  

 มีผูใหความหมายความผูกพันตอองคการไวหลายแนวคิด ดังนี้  

 เชลดอน (Sheldon.  197: 143) กลาววา ความผูกพันตอองคการ คือ ทัศนคติ หรือ 

ความรูสึกท่ีสมาชิกมีตอองคการในทางบวก ซ่ึงเชื่อมโยงใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ ทําให

เกิดความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานใหองคการบรรลุเปาหมาย 

พอตเตอร และคณะ (Porter, et al.  1974: 603) กลาววา ความผูกพันตอองคการ 

หมายถึง ลักษณะความสัมพันธอยางแนนแฟนของแตละบุคคลกับองคการ ท่ีแสดงถึงความเปน

อันหนึ่ง อันเดียวกัน และเขาไปมีสวนรวมในองคการ ประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ ไดแก   
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1. มีความเชื่ออยางแรงกลา ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

2. มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากในการปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนของ 

องคการ 

 3. มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะพยายามรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคการ 

บูแคนัน (Buchanan.  1974: 533) กลาววา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง  

ความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน มีความรูสึกผูกพันทางใจท่ีมีตอเปาหมายและคานิยมขององคการ มี

รวมถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีเก่ียวของกับองคการ มีองคประกอบ 3 ประการ ไดแก   

 1. การเปนสวนหนึ่งขององคการ คือ การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการมาเปน

เปาหมายของตน 

 2. การมีสวนรวมเก่ียวพันกันกับองคการ คือ ความรูสึกผูกพันทางจิตใจในภาระหนาท่ีตอ

องคการ 

 3. ความจงรักภักดี คือ ความรูสึกรักและผูกพันท่ีมีตอองคการ 

 อัลเลน และเมเยอร (Allen & Meyer.  1990: 1-18)   กลาววา ความผูกพันตอองคการ

หมายถึง สภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีตอองคการ เปนอิทธิพลสําคัญตอการตัดสินใจในการท่ีจะคงไว

ซ่ึงการเปนสมาชิกขององคการ และการมีจิตสํานึกในการดํารงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป 

 สเตียร (Steers.  1991) ไดใหความหมายความผูกพันตอองคการวา หมายถึง การแสดงออก 

ถึงความสัมพันธอยางแรงกลาของแตละบุคคลท่ีมีตอองคการ ซ่ึงสามารถแบงลักษณะของความผูกพัน

ตอองคการได 3 ประการ คือ ความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ 

ความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามในการทํางาน ความปรารถนาท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกขององคการ

ตอไป มีความจงรักภักดีตอองคการ ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีแตละบุคคลตั้งใจจะมอบสิ่งท่ีเปนประโยชน

แกองคการ เพ่ือจุดมุงหมายท่ีจะชวยใหองคการประสบความสําเร็จและเจริญรุงเรือง 

 สรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง  ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมท่ี

บุคคลแสดงออกตอองคการ ในลักษณะท่ีรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ ยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคการ มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามในการทํางานเพ่ือความสําเร็จขององคการ 

มีความจงรักภักดีตอองคการ และตองการท่ีจะทํางานกับองคการตอไป 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

 อัลเลน และเมเยอร (Allen & Meyer.  1990: 1-18)  กลาววา ความผูกพันตอองคการ  

คือ สภาวะทางจิตใจท่ีทําใหบุคคลไดยึดม่ันอยูกับองคการ ประกอบดวยแนวความคิด 3 สวนดังนี้ 

 1. แนวความคิดดานทัศนคติ แนวความคิดนี้ กลาวไววา ความผูกพันตอองคการเปน 

ความรูสึกของบุคคลท่ีรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ มีผูใหความหมายของความผูกพันตอ

องคการวา  

1) ความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  
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หมายถึง การท่ีเปาหมายขององคการและของบุคคล สามารถรวมไปในทิศทางเดียวกันได หรือเกิด

ความสอดคลองกัน เม่ือบุคคลพิจารณาแลวเห็นวาบรรทัดฐานและระบบคานิยมขององคการเปนสิ่งท่ี

ยอมรับได บุคคลก็จะแสดงตนเองวาเห็นดวยกับจุดหมายปลายทางขององคการ และตั้งใจท่ีจะยอมรับ

จุดหมายนั้น บุคคลจะประเมินองคการและรูสึกตอองคการในทางท่ีดี รูสึกยินดีและภาคภูมิใจกับการ

การเปนสมาชิกหรือเปนสวนหนึ่งขององคการ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ขององคการ เชื่อม่ัน

วาองคการจะนําเขาไปสูความสําเร็จได และมองเห็นแนวทางท่ีจะทําใหองคการบรรลุถึงเปาหมาย 

รูสึกถึงโอกาสและสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานได 

2) ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือทําประโยชนใหแกองคการ  

หมายถึง การแสดงออกของความพยายามอยางเต็มท่ี เต็มใจ และตั้งใจท่ีจะอุทิศแรงกาย แรงใจ 

สติปญญาในการทํางานเพ่ือประโยชนและความกาวหนาขององคการ และสรางสรรคใหองคการบรรลุ

เปาหมายหรืออยูในสถานะท่ีดี มีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรม ความสมํ่าเสมอ ความคงเสนคงวา

ในการทํางาน ใชความพยายามอยางมากเพ่ือตอบสนองหรือมุงสูเปาหมายขององคการไดสะดวกข้ึน มี

ความคิดเสมอวา งานคือหนทางซ่ึงตนสามารถทําประโยชนและทําใหองคการบรรลุเปาหมายได จึงทํา

ใหเขามีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับท่ีดีกวาคนอ่ืน เม่ือปญหาเกิดข้ึนก็จะพยายามชวยกันแกปญหา 

    3) ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ  

หมายถึง การแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซ่ือสัตยตอองคการ เปนความตอเนื่องในการปฏิบัติงานโดย

ไมโยกยายเปลี่ยนท่ีทํางาน พยายามรักษาสมาชิกภาพไวโดยไมโยกยายไปไหน จะแสดงใหเห็นถึงความ

ไมเต็มใจหรือปฏิเสธท่ีจะลาออกจากองคการหรือเปลี่ยนงานไมวาจะเปนการเพ่ิมเงินเดือน รายได 

สถานภาพ ตําแหนง ความมีอิสระทางวิชาชีพ ตลอดจนความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานท่ีดีข้ึน เปน

ความตั้งใจและปรารถนาอยางแนวแนท่ีจะคงความเปนสมาชิกตอไป เพ่ือทํางานใหบรรลุเปาหมาย ไม

คิดจะลาออกไมวาองคการจะอยูในสภาวะปกติ หรืออยูในภาวะวิกฤตการณอันเนื่องมาจากสาเหตุ

ตางๆ  

 2. แนวความคิดทางดานพฤติกรรม ความผูกพันตอองคการในรูปความสมํ่าเสมอของ

พฤติกรรม เม่ือคนมีความผูกพันตอองคการแลวจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีตอเนื่องหรือความ

คงเสนคงวาในการทํางาน การท่ีคนผูกพันตอองคการ จะพยายามรักษาสมาชิกภาพไวโดยไมโยกยาย

เปลี่ยนแปลง หรือลาออกจากท่ีทํางาน ก็เนื่องดวยไดเปรียบเทียบผลประโยชนท่ีจะไดรับและ

ผลประโยชนท่ีตองสูญเสียไป หากละท้ิงสภาพของสมาชิกหรือลาออกไปอยางถ่ีถวน ผลเสียนี้จะ

พิจารณาในลักษณะของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึน หรือผลประโยชนท่ีจะสูญเสียไป ทฤษฎีท่ีเปนแนวความคิด

นี้ เรียกวา ทฤษฎี Side-bet ของ Becker ซ่ึงสรุปไดวา การพิจารณาความผูกพันตอองคการเปนผล

มาจากการท่ีคนเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักวา ถาหากเขาลาออกจากองคการเขาจะไดรับหรือตองสูญเสีย

อะไรบาง 

 3. แนวคิดท่ีเก่ียวกับความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม แนวคิดนี้ กลาววา ความผูกพัน

ตอองคการเปนความจงรักภักดีและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับองคการ ซ่ึงเปนผลมาจากบรรทัดฐานของ
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องคการและสังคม บุคคลรูสึกวาเม่ือเขามาเปนสมาชิกขององคการแลวตองมีความผูกพันตอองคการ 

เพราะนั่นคือความถูกตองและความเหมาะสมท่ีควรจะทํา ความผูกพันตอองคการจึงเปนพันธะผูกพัน

ท่ีสมาชิกจะตองมีตอหนาท่ี ทุมเทปฏิบัติงานใหกับองคการ 

 นิวสตอรม และเดวิส (สุกรรณิการ เจียมคงอยู.  2550: 36 ; อางอิงจาก Newstorm & 

Davis.  1983: 98) ไดเสนอตารางผลของความผูกพันตอองคการในระดับตางๆ ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 ผลของความผูกพันตอองคการในแตละระดับ 

ระดับความ

ผูกพัน  

ผลของความผูกพันตอองคการ  

ดานบวก  ดานลบ  

1. ระดับต่ํา  -การลาออกลดนอยลง  

-ความเสียหายในการปฏิบัติงาน

นอยลง  

-คุณธรรมของบุคลากรเพ่ิมข้ึน  

-การลาออก ความเหนื่อยลาเพ่ิมข้ึน 

การขาดงานเพ่ิมข้ึน  

-ขาดความตั้งใจท่ีจะคงความเปน

สมาชิกขององคการ  

-ผลผลิตของงานมีปริมาณต่ํา  

-ขาดความจงรักภักดีตอองคการ แสดง

พฤติกรรมตอตาน  

2. ระดับกลาง  -บุคลากรคงความเปนสมาชิกของ

องคการเพ่ิมข้ึน ยับยั้งความตั้งใจท่ี

จะออกจากองคการ  

-มีความพึงพอใจในงานเพ่ิมข้ึน  

-บุคลากรจํากัดบทบาทของตนเอง  

-บุคลากรจะประเมินระหวางความ

ตองการขององคการกับความตองการ

ท่ีจะไมทํางาน  

-ประสิทธิผลขององคการลดลง  

3. ระดับสูง  -มีความรูสึกวางานมีความปลอดภัย

และม่ันใจในงาน  

-บุคลากรยอมรับในเปาหมายของ

องคการท่ีจะเพ่ิมผลผลิต  

-มีการแขงขันกันในการปฏิบัติหนาท่ี

การงานเพ่ิมข้ึน  

-วัตถุประสงคขององคการบรรลุ

เปาหมาย  

-องคการไมสามารถใชทรัพยากรมนุษย

ใหเกิดประโยชนแกองคการได  

-บุคลากรขาดความยืดหยุน ขาดการ

ปรับตัวและขาดความคิดสรางสรรค  

-บุคลากรไมพึงพอใจในสัมพันธภาพท่ีดี

กับเพ่ือนรวมงาน  

-บุคลากรจะทําผิดกฎระเบียบและมี

ความคิดเห็นไมสอดคลองกับองคการ  
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คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ 

 แมวาท่ีผานมาความผูกพันตอองคการ ยังไมสามารถหาตัวแปรไดอยางสมบูรณและครบถวน 

แตจากผลการวิจัยตางๆ พบวา ตัวแปรตาง ๆ ท่ีถูกนํามาใชนั้นสามารถอธิบายความรูสึกผูกพันตอ

องคการได  มีตัวแปรท่ีนักวิชาการหลายทานไดใชศึกษาความผูกพันตอองคการ ดังนี้ 

 พอตเตอร (Porter.  1973) กลาววาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลวาจะยังคง

อยูในองคการหรือลาออกไปมี 4 ประการ คือ  

 1. ปจจัยดานองคการ เชน อัตราคาจาง กฎเกณฑการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง 

โครงสรางและขนาดขององคการ 

 2. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน รูปแบบของภาวะผูนํา  รปูแบบของ

ความสัมพันธในกลุมเพ่ือน 

 3. ปจจัยดานลักษณะของงาน เชน ความซํ้าซากจําเจของงาน ความมีอิสระในการทํางาน 

และความชัดเจนในบทบาทหนาท่ี 

 สเตียรส (Steers.  1977) ไดเสนอรูปแบบความผูกพันตอองคการ โดยแบงออกเปน 2 สวน 

คือ  

 1. ปจจัยท่ีกําหนดความผูกพันตอองคการ ประกอบดวย 

  1.1. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ โอกาสในการไดรับความสําเร็จ การศึกษา 

ความเครียดในบทบาท และความสนใจในชวงกลางชีวิต  

  1.2. ปจจัยดานลักษณะงาน ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน งานท่ีทาทาย โอกาสใน

การปฏิสัมพันธทางสังคม และปริมาณงาน 

  1.3. ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน ไดแก ประสบการณการทํางานของบุคคล 

ทัศนคติของกลุม ความสามารถในการเชื่อถือและความไววางใจ ความสําคัญของบุคคลนั้นตอองคการ  

 2. ผลของความผูกพันตอองคการ พฤติกรรมหรือทัศนคติ อันเปนผลมาจากความผูกพันตอ

องคการ สามารถจะคาดหวังใหนําไปสูผลท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลอยางนอย 4 ประการ คือ 

  2.1 พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการอยางแทจริงตอเปาหมายและคานิยมของ

องคการ จะมีการมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการสูง ยกเวนแตวาเกิดดารเจ็บปวย ท่ีทําใหไม

สามารถมาทํางานได ดังนั้นระดับการขาดงานจึงมีนอยกวาผูท่ีมีความผูกพันตอองคการต่ํา 

  2.2 พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการสูง จะมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะยังคง

อยูกับองคการ ตราบเทาท่ีพวกไดรับการสนับสนุนในการท่ีจะบรรลุเปาหมายตามท่ีพวกเขามีความเชื่อ 

  2.3 พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการสูง จะตั้งใจท่ีจะใชความพยายามอยางมากเพ่ือ

องคการ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 งานวิจัยในตางประเทศ 

  งานวิจัยในตางประเทศ มีดังนี้ 

  โรเดส และคณะ (Rhoades, et al.  2001) ศึกษาทดสอบความสัมพันธของ

ประสบการณท่ีไดรับจากการทํางาน ไดแก ผลตอบแทนจากองคการ ความยุติธรรมดานกระบวนการ

การกําหนดรางวัลและผลตอบแทน และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา กับการรบัรูการสนับสนุน

จากองคการ ความผูกพันตอองคการดานจิตใจ และการลาออกของพนักงาน โดยศึกษากับกลุม

ตัวอยางซ่ึงเปนพนักงานจากหลายองคการ จํานวน 367 คน ผลการศึกษาพบวา ประสบการณท่ีไดรับ

จากการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการดานจิตใจ และมีความสัมพันธทาง

ลบกับพฤติกรรมการลาออกจากงาน โดยมีการรับรูการสนับสนุนจากองคการ เปนตัวแปรกํากับ  

  ไอเซนเบอรเกอร และคณะ (Eisenberger, et al.  2001) ศึกษาการรับรูการสนับสนุน

จากองคการในกลุมพนักงานของบริษัทท่ีใหบริการงานไปรษณียขนาดใหญในสหรัฐอเมริกาตอนเหนือ 

จํานวน 413 คน ผลการศึกษาพบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับ

ความรูสึกผูกพันตอองคการดานจิตใจ ผลการปฏิบัติงาน ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ และมี

ความสัมพันธทางลบกับการลาออกจากองคการ โดยมีการผูกมัดทางใจ (Felt Obligation) และ

อารมณดานบวกเปนตัวแปรกํากับ  

   เวยน และคณะ (Wayne, et al.  2002) ศึกษาปจจัยกระตุนและผลลัพธของการรับรู 

การสนับสนุนจากองคการ พบวา ความยุติธรรม (ดานผลตอบแทน และดานกระบวนการกําหนด

ผลตอบแทน) ความรูสึกมีสวนรวม และการไดรับการยอมรับจากฝายบริหาร มีความสัมพันธกับ 

การรับรู การสนับสนุนจากองคการ และการรับรูการสนับสนุนจากองคการ สงผลตอความผูกพันตอ

องคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิก ท่ีดีขององคการ โดยทําการศึกษากับพนักงานและ

ผูบังคับบัญชา จํานวน 211 คน เชนเดียวกับผลการศึกษาของเซน และคณะ (Zhen, et al. 2005) ท่ี

ศึกษากับคูพนักงานและผูบังคับบัญชาจากหลายองคการในจีนตอนใต พบวา การรับรูการสนับสนุน

จากองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและพฤติกรรม 

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยมีความเชื่อถือในองคการและการท่ีบุคคลประเมินวาตนเองมี

คุณคาแกองคการ เปนตัวแปรกํากับ  

  โรเดส และไอเซนเบอรเกอร (Rhoades & Eisenberger.  2002) รวบรวมงานวิจัยท่ี

เก่ียวกับการรบัรูการสนับสนุนจากองคการ จํานวน 73 เรื่อง และวิเคราะหดวยวิธีเมตา พบวา การได

รับรูการดูแลท่ีดีจากองคการดานความยุติธรรม การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาและสภาพการทํางาน

ท่ีนาพึงพอใจ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน อารมณทางบวกความผูกพันตอองคการดาน

จิตใจ ผลการปฏิบัติงานท่ีดี และอัตราการลาออกท่ีลดลงโดยมีการรับรูการสนับสนุนจากองคการเปน

ตัวแปรกํากับ 
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  คาสิโอ (Casio.  2003) ศึกษาผลกระทบของแรงจูงใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา 

แรงจูงใจมีความสําคัญกวาคาตอบแทนและผลประโยชน และถาหากพนักงานมีการรับรูเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลก็จะทําใหผลรางวัลและคุณคาในตนเองเพ่ิมข้ึน แรงกระตุนท่ีเพ่ิมข้ึนก็จะนําไปสู 

การเพ่ิมผลผลิต ซ่ึงก็จะไดรับคาตอบแทนสูงข้ึนตามไปดวย ฉะนั้นเม่ือการทํางานมีแรงจูงใจแก

พนักงานสูง ก็จะแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตการทํางานตามไปดวย 

  ทุง (Tung.  2007: 735-750) ศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทํางานกับความ

ผูกพันและความตั้งใจลาออกของพนักงานตรวจสอบบัญชี จํานวน 326 คน ท่ีทํางานในบริษัทขนาด

ใหญ จํานวน 4 บริษัท ในประเทศไตหวัน ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางกันของคุณภาพการ

ทํางาน มีผลตอความผูกพันตอองคการ ความผูกพันตออาชีพ และความตั้งใจลาออก โดยความผูกพัน

ตออาชีพ เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความผูกพันตอองคการมากท่ีสุด ในทางกลับกันความผูกพันตอ

องคการไมสงผลตอความผูกพันทางอาชีพ  

  เมอคามาลี และธานี (Mirkamali & Thani.  2011: Online) ศึกษาคุณภาพชีวิต 

การทํางานระหวางอาจารยมหาวิทยาลัยเตหะรานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยชีาริฟ วัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานระหวางอาจารยมหาวิทยาลัยท้ัง 2 แหง ใชวิธีการวิจัยหาความสัมพันธ 

ศึกษากับกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ วิเคราะหขอมูลโดยใช  

t-test  

  ผลการวิจัย พบวา 1) อาจารยมหาวิทยาลัยเตหะราน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาริฟ 

มีคุณภาพชีวิตการทํางานคอนขางดี  2) ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในระดับของคุณภาพชีวิต

การทํางานระหวางคณาจารยของท้ังสองมหาวิทยาลัย แตมีความแตกตางกันเล็กนอยในดานการ 

บูรณาการทางสังคมและการทํางานรวมกัน 3) เม่ือเปรียบเทียบดานท่ีมีความแตกตางกันพบวา

อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาริฟ มีการบูรณาการทางสังคมและการทํางานรวมกันสูงกวาอาจารย

มหาวิทยาลัยเตหะราน 

  ฟาริด และคณะ (Farid, et al.  2015: Online) ศึกษาระดับ และความสัมพันธระหวาง

คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของอาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐใน Klang Valley 

มาเลเซีย ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 330 คน ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 315 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

95 สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ สหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอย ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิต

การทํางานของอาจารยมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ และมีความสัมพันธใน

ระดับสูง 

 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการใน

ตางประเทศ พบวา มีการศึกษาความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานจากหลายตัวแปร เชน 

ผลตอบแทนจากองคการ ความยุติธรรมดานกระบวนการ การกําหนดรางวัลและผลตอบแทน  

การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความผูกพัน 

ตออาชีพ ความผูกพันตอองคการดานจิตใจ การลาออก ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ และ 
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ผลการปฏิบัติงาน วามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการหรือไม และศึกษาผลกระทบของ

แรงจูงใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรและผูบังคับบัญชา  

เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจ มีความสําคัญกวาคาตอบแทนและ

ผลประโยชน และถาบุคลากรรับรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ก็จะเปนแนวกระตุนท่ีจะทําใหมี 

การเพ่ิมผลผลิตสูงข้ึน มีแรงจูงใจสูง ก็จะแสดงถึงคุณภาพชีวิตการทํางานดวย และคุณภาพชีวิต 

การทํางานจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ ความผูกพันตออาชีพ เปนปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการมากท่ีสุด แตในทางกลับกัน ความผูกพันตอองคการ ไมสงผล

ตอความผูกพันตออาชีพ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

  งานวิจัยในประเทศ มีดังนี้ 

  ธณัฐชา รัตนพันธ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผกูพัน 

ตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวชิาการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนนุวิชาการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 2) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคลอง

ของโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการซ่ึงปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยูในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 482 คน ตัวแปรแฝงท่ีใชในการวิจัยท้ังสิ้น 5 ตัวแปร ไดแก 

ความอยูรอด ความสัมพันธภายในองคการ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน และความผูกพันตอองคการ โดยมีตัวแปรท่ีสังเกตได 19 ตัวแปร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเบื้องตน การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหโมเดล

ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (Linear Structure Relationship model Version 8.72)  

  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) โมเดลปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษดีมาก (chi-square = 21.56, df = 47, p = 0.999, RMSEA = 0.000, RMR = 0.005, 

GFI = 1.000, AGFI = 0.980) ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันตอ

องคการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการไดรอยละ 87 และสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการได 

รอยละ 58 2) ความผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการไดรับอิทธิพล

โดยรวมจากตัวแปร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความสัมพันธภายใน

องคการ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และความอยูรอด ตามลําดับ และความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการไดรับอิทธิพลโดยรวมจากตัวแปร
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ความกาวหนาในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความสัมพันธภายในองคการ และความ 

อยูรอด ตามลําดับ 

  ชุตินันท กลิ่นหอมจันทร (2551: บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายในคณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําการศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน ผลการศึกษาพบวา 1) คุณภาพ

ชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับ

ดีมาก 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระหวาง

ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยกับลูกจางชั่วคราว จํานวน 3 ดาน คือ ดานคาตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล และดานความกาวหนาและความม่ันคง

ในงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) คุณภาพชีวิตในการทํางานกับประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคุณภาพชีวิตในการทํางาน จํานวน 6 

ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมคุณภาพ ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล ดาน

ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดานความสัมพันธภายในหนวยงาน ดานความสมดุลระหวาง

ชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน และดานความภูมิใจในองคการ ยกเวนคาตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 

พบวาไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ธิดาวัลย ปลื้มคิด (2551: บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานและบรรยากาศองคการ

ในภาพรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยูในระดบัปานกลาง ในการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับเงินเดือน และหนวยงานท่ีสังกัดมีความสัมพันธ

กับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ แต เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับ

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน สําหรับปจจัยบรรยากาศองคการ ไดแก โครงสรางองคการ แบบ

ความเปนผูนํา เปาหมายขององคการ และการติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตใน

การทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

  อาทิตติยา ดวงสุวรรณ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน

และความผูกพันตอองคการ ของขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคการ 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานและความ

ผูกพันตอองคการระหวางขาราชการ สาย ก กับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และระหวาง

ขาราชการสายสนับสนุน กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการวิชาชีพ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยองคการและการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ และ 

4) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัย คือ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 329 คน  
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  ผลการศึกษา พบวา 1) ปจจัยดานระดับการศึกษา สายงาน ตําแหนง ระยะเวลาการจาง

ท่ีแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน และปจจัยดานสังกัดคณะตางกัน มีความผูกพันตอ

องคการตางกัน 2) ขาราชการสาย ก และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีคุณภาพชีวิตการทํางาน 

แตกตางกัน สวนความผูกพันตอองคการของขาราชการสาย ก และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ไมมีความแตกตางกัน 3) ขาราชการสายสนับสนุน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการวิชาชีพ มี

คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน แตความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน 4) ปจจัยองคการและ

การปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการในเชิงบวก 5) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในเชิงบวก 

  อิสราภรณ รัตนคช (2552: บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและ

คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กลุมตัวอยาง จํานวน 313 คน ผลการวิจัยพบวา  

1) คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี โดยรวมบุคลากรเห็นดวยในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

รายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และใชความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนาและความม่ันคง

ในการทํางาน ดานความสัมพันธอันดี การทํางานรวมกัน และดานลักษณะการบริหาร บุคลากรเห็น

ดวยในระดับปานกลางเชนกัน  สวนดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และดาน

ความภูมิใจในองคการท่ีมีคุณคาทางสังคม บุคลากรเห็นดวยอยูในระดับมาก 2) ความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

พบวาโดยรวมบุคลากรเห็นดวยในระดับมาก  3) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความ

ผูกพันตอองคการ ของบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ สถานภาพการสมรส หนวยงานท่ีปฏิบัติ การไดรับเกียรติ

บัตร มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  และปจจัยสวนบุคคล

ดานอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน ภูมิลําเนามีความ  

สัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 สวนปจจัยสวนบุคคล ดานการ 

ไดรับการพัฒนาศึกษาอบรมดูงานเพ่ิมเติม ดานวิชาชีพ ท่ีอยูปจจุบัน ประสบการณกอนมาทํางาน  

การเปนศิษยเกา และการมีอาชีพเสริม ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

  ลัดดาวัลย โภควินท และวิรัชดาวัลย สุวรรณมณี (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา- 

นครินทร ศึกษากับประชากร จํานวน 145 คน ผลการศึกษาพบวา บุคลากรสายสนับสนุน คณะ

วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานการบูรณาการทางสังคม หรือสัมพันธภาพในองคการ มีความพอใจสูงท่ีสุด 

รองลงมา คือ สภาพการทํางานท่ีปลอดภัย ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ดานความ
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สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอ่ืนๆ ดานธรรมนูญในองคการ ดานการเก่ียวของสัมพันธ

กับสังคม ดานความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน มีความพึงพอใจตามลําดับ สวน

คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตการทํางานมากท่ีสุด เนื่องจาก

บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง หากเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล พบวา ใน

ภาพรวม บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน ยกเวน ปจจัยสังกัดหนวยงาน 

พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมและรายดานจํานวน 4 ดาน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย ดานโอกาสการพัฒนาศักยภาพ

และความสามารถ ดานความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน และดานการเก่ียวของสัมพันธกับ

สังคม โดยพบวาบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการคณะ มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาบุคลากร

สังกัดภาควิชาท้ังภาพรวมและรายดานทุกขอ 

  วัฒนะ พรหมเพชร และจิระวัฒน ตันสกุล (2554: 345-361) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ 

ความผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มี

วัตถุประสงคเพ่ีอศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการและหาตัวแปรท่ีสามารถพยากรณความ

ผกูพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร จํานวน 

286 คน โดยไดสุมแบบแบงชั้น เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามวดัความผูกพันและปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพัน และวิเคราะหความสัมพันธ และหาตัวพยากรณโดยใชสถิติความสัมพันธเชงิพหคูุณ และการ

ถดถอยพหคูุณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสบการณในการปฏิบตัิงาน สญัญาจาง นโยบายและการบริหาร

ความม่ันคงในการทํางาน ความสามารถในการทํางาน ลกัษณะของงานท่ีทํา ความรับผดิชอบในงาน 

ความมีอิสระในการทํางาน ความกาวหนาในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือและความสมัพันธ

ในองคการ ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สวนสวัสดิการและคาตอบแทนมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  2) ไดตัวพยากรณ 6 ตัวคือ การไดรับการยอมรับนับถือ ความมีอิสระในการทํางาน 

ความสามารถในการทํางาน ความกาวหนาในการทํางาน นโยบายและการบริหาร และลักษณะของ

งานท่ีทําท่ีรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา

อํานาจในการพยากรณ 40 รอ40ยละ 66 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณเทากับ 2.17 และ  

3) ไดสรางสมการพยากรณความผูกพันตอองคการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้  

Ý = 1.931 + 0.333X12 + 0.371X9 + 0.339X6 + 0.189X10 + (-0.129)X4 + 0.074X7 

Z = 0.372Z12 + 0.282Z9 + 0.246Z6 + 0.189Z10 + (-0.129) Z4 + 0.080Z7 

  ฉัตรปารี อยูเย็น (2555: บทคัดยอ) ศึกษาแรงจูงใจและความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กลุมตัวอยาง จํานวน 638 คน  

  ผลการศึกษา พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม

อยูในระดับมาก เรียงลําดับ คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานตําแหนงงาน ดานลักษณะของงาน 
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ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานหัวหนางาน ดานความรับผิดชอบ ดานความสัมพันธระหวาง

บุคคล ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานนโยบายและการบริหารงานขององคการ ดานความม่ันคง

ในการทํางาน ดานสภาพการทํางาน และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และบุคลากรมีความคิดเห็น

เก่ียวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ คือ ความผูกพันตอองคการดาน

จิตใจ ดานบรรทัดฐาน และดานการคงอยูกับองคการ และบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับความผาสุก

ในชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา บุคลากรท่ีมีขอมูลสวน

บุคคลท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ 

ความผาสุกในชีวิตการทํางานแตกตางกัน และปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  สันติ กรัณยไพบูลย (2555: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความยึดม่ันผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จังหวัดขอนแกน เปนการวิจัยเชิง

พรรณนา โดยวิธีการสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอความยึดม่ันผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 

จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 306 คนท่ีไดจากการสุมโดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความตรง

จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน หาความเท่ียงโดยการวิเคราะหความสอดคลองภายในมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค เทากับ 0.87 เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 7 กุมภาพันธ - 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 วิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติ การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน คาต่ําสุด 

คาสูงสุด คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

   ผลการวิจัยพบวา ความยึดม่ันผูกพันตอองคการโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุนใน

มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จังหวัดขอนแกน อยูในระดับสูง และปจจัยท่ีมีผลตอความยึดม่ันผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จังหวัดขอนแกน ไดแก ความรูสึกวา

องคการเปนท่ีพ่ึงพิงได ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ทัศนคติของกลุมตอองคการ อายุ ความทาทาย

ของงาน การรับรูเก่ียวกับการปฏิรูประบบราชการตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ และระยะเวลาท่ี

ปฏบิัติงานในองคการ 

  นูรีมัน ดอเลาะ (2556: บทคัดยอ) ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการจําแนกตาม

คุณลักษณะสวนบุคคล และศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการกับความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร กลุมตัวอยาง คือ อาจารยและเจาหนาท่ีสาย

สนับสนุน จํานวนท้ังสิ้น 220 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามในรูปแบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความ

เชื่อม่ันเทากับ 0.94 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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การทดสอบคา t (t-test) การทดสอบคา f (F-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเพียรสัน  

   ผลจากการวิจัย พบวา 1) บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีความผูกพันตอ

องคการโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ

การสมรส ภูมิลําเนาและศาสนาท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน สวนลักษณะ

สวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ตําแหนงงานและหนวยงานท่ีสังกัดท่ี

แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 3) การรบัรู

บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  สําหรับงานวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน กับความผูกพันตอองคการในประเทศ

ไทยนั้น พบวา มีการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยประยุกตใชตัวแบบท่ีเปนแนวคิดและทฤษฎี

ของตางประเทศ เชน วอลตัน ฮูสเซ และคัมม่ิง เปนตน สวนความผูกพันตอองคการ สวนใหญใช

แนวคิดและทฤษฎขีอง บูแคนัน อัลเล็นและเมเยอร เปนตน วัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือพัฒนาโมเดล

เชิงสาเหตุ  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ ระหวางกลุมตัวอยาง 

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ รวมท้ังปจจัยท่ีสงผล ตอความผูกพันตอองคการ การวิจัยสวนใหญ

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรท่ีทํางานในสถาบันการศึกษา เครื่องมือท่ี

ใชเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง  และมี

ความผูกพันตอองคการในระดับสูง  ปจจัยดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรมมีผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตการทํางานมากท่ีสุด นอกจากนี้พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานจะมีความสัมพันธเชิงบวก

กับความผูกพันตอองคการ 



 

 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

     

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒท้ังหมด จํานวน 3,712 คน 

 

  การเลือกกลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 351 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน โดยมีข้ันตอนในการเลือก

กลุมตัวอยาง ดังนี้  

  1. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & 

Morgan.  1970: 607-608) พบวาตองใชกลุมตัวอยาง อยางนอยจํานวน 348 คน 

  2. กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางตามคณะ เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางไมนอยกวาท่ีกําหนด ไดกลุม

ตัวอยางท้ังหมด จํานวน 348 คน ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

หนวยงาน 
 (คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย) 

ประชากร (คน)  
รวม 

 
กลุมตัวอยาง 

(คน) 
ขาราชการ ลูกจาง 

ประจาํ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
คณะทันตแพทยศาสตร 11 - 50 61 6 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑการเกษตร 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

12 

 
 

12 1 
คณะพยาบาลศาสตร - - 38 38 4 
คณะพลศึกษา 10 20 27 57 6 
คณะแพทยศาสตร 21 7          1,081 1 ,109 103 
คณะเภสัชศาสตร 6 - 28 34 3 
คณะมนุษยศาสตร 7 5 28 40 4 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
และการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
- 

 
- 

 
12 

 
12 1 

คณะวิทยาศาสตร 12 11 43 66 6 
คณะวิศวกรรมศาสตร 11 2 40 53 5 
คณะศิลปกรรมศาสตร 5 2 32 39 4 
คณะศึกษาศาสตร 18 34 293 345 32 
คณะสหเวชศาสตร - - 25 25 2 
คณะสังคมศาสตร 4 2 36 42 4 
วิทยาลัยนวัตกรรม 
สื่อสารสังคม 

 
- 

 
- 

 
17 

 
17 2 

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษา
ความยั่งยืน 

 
1 

 
- 

 
17 

 
18 2 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - - 22 22 2 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 4 5 5 14 2 
สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและ
นโยบายสาธารณะ 

 
1 

 
- 

 
10 

 
11 1 

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู - - 20 20 2 
สํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา 

 
5 

 
2 

 
9 

 
16 2 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ - - 17 17 2 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 

 
- 

 
- 

 
5 

 
5 

 
0 
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ตาราง 2 (ตอ) จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 

หนวยงาน 
 (คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย) 

ประชากร  
รวม 

 
กลุมตัวอยาง 

(คน) 
ขาราชการ ลูกจาง 

ประจํา 
พนักงาน 

มหาวิทยาลยั 

สถาบันยุทธศาสตรทางปญญา
และวิจัย 

 
1 

 
1 

 
18 

 
20 2 

บัณฑิตวิทยาลัย 2 1 9 12 2 
สํานักงานอธิการบดี 95 56 154 305 28 
สํานักคอมพิวเตอร 12 - 31 43 4 
สํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา 

 
2 

 
- 

 
18 

 
20 2 

สํานักหอสมุดกลาง 34 7 54 95 9 
ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา - - 4 4 0 
ศูนยกีฬา - - 3 3 0 
ศูนยสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ 

 
- 

 
- 

 
6 

 
6 1 

ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ 
การจัดการขนสง 

 
- 

 
- 

 
66 

 
66 6 

ศูนยการแพทยปญญา 
นันทภิกขุ ชลประทาน 

 
215 

 
41 

 
736 

 
992 92 

สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิต
การศึกษา 

 
- 

 
- 

 
37 

 
37 3 

ศูนยบริการวิชาการ - - 9 9 1 
ศูนยภาษา มศว - - 2 2 0 
สํานักงานบริหารกิจการหอพัก - - 25 25 2 

รวม 477 196 3,039 3,712 348 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอ 

องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 ชุด  

แบงออกเปน 3 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ หนวยงานท่ีสังกัด 

สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา เงินเดือน และระยะเวลาในการทํางาน จํานวน 6 ขอ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 37 ขอ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ จํานวน 15 ขอ 
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ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคการ 

  2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  3. ศึกษาตัวอยางเครื่องมือท่ีใชวัด 

 4. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม 

 5. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบ 

ความเหมาะสมในการใชคําและความชัดเจนของคําถาม  

  6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและเสนอท่ีปรึกษางานวิจัย 

ตรวจสอบอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช โดยมีคําถามท้ังสิ้น จํานวน 58 ขอ แบงเปน 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว เปนขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก อายุ หนวยงานท่ีสังกัด สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา เงินเดือน 

และระยะเวลาในการทํางาน  จํานวน 6 ขอ 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน ศึกษาโดยใชแนวคิดของวัลตัน พัฒนาและ

ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของอาทิตติยา ดวงสุวรรณ (2551) อิสราภรณ รัตนคช (2551)  อุบลวรรณ  

สงกรานตานนท (2555) โดยมีขอคําถามจํานวน 37 ขอ จําแนกเปน 8 ดาน ดังนี้ 

   1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม จํานวน 5 ขอ (คําถามขอ 1-5) 

 2. สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ จํานวน 5 ขอ (คําถามขอ 6-10) 

 3. ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน จํานวน 5 ขอ (คําถามขอ 11-15) 

 4. โอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง จํานวน 5 ขอ (คําถามขอ 16-20) 

 5. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว จํานวน 4 ขอ (คําถามขอ 21-24) 

 6. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน จํานวน 5 ขอ (คําถามขอ 25-29) 

 7. ประชาธิปไตยในองคการ จํานวน 5 ขอ (คําถามขอ 30-33) 

 8. งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน จํานวน 4 ขอ (คําถามขอ 34-37) 

   ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ  

จริงท่ีสุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยท่ีสุด โดยกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

 ขอคําถามเชิงบวก 

(คะแนน) 

ขอคําถามเชิงลบ 

(คะแนน) 

จริงท่ีสุด           5 1 

จริง      4 2 

จริงบาง           3 3 

จริงนอย    2 4 

จริงนอยท่ีสุด     1 5 
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ตัวอยาง  แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน 

  
การพิจารณาการวัดระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน พิจารณาจากคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ของบุคลากร ซ่ึงไดมาจากการนําคะแนนรวมของคุณภาพชีวิตการทํางาน จากนั้นแบงระดับคุณภาพชีวิต 

การทํางานของบุคลากร ออกเปน 3 กลุม คือ  

  1. คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับสูง 

2. คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับปานกลาง 

3. คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับต่ํา 

โดยแบงชวงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในแตละระดับ ดวยวิธีหาความกวางของอันตรภาคชั้น 

โดยใชสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

  =     1.33 

 
เกณฑการแปลความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน 
  เกณฑการแปลความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน มีเกณฑพิจารณาคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของ 

วิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการวิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี้  

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.68-5.00 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับสูง 

คาเฉลี่ยตั้งแต 2.34-3.67 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00-2.33 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับต่ํา 

ขอ ขอความ 
จริง

ท่ีสุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริงนอย    

ท่ีสุด 

0. ทานพอใจกับอัตราเงินเดือนในปจจุบัน      

00. งานท่ีทําอยูชวยใหทานไดมีโอกาสพัฒนาความรู

ความสามารถ 

     

000. ทานมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถในงาน 

เชน ไดไปอบรมสัมมนา ดูงาน ศึกษาตอ เปนตน 

     

 อันตรภาคชั้น = 
พิสัย 

 จํานวนชั้น 

  = 
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด      

จํานวนชั้น 

 = 
5-1 

3 
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  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

  1. ผูวิจัยศึกษางานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคการ เพ่ือนํามาเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถาม 

  2. ผูวิจัยสรางเครื่องมือวัดความผูกพันตอองคการตามแนวคิดของอัลเลนและเมเยอร โดยพัฒนา

และดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ อมรรัตน ออนนุช (2546) และปนปทมา ครุฑภัณฑ (2550) ได

แบบสอบถาม จํานวน 15 ขอ      

  ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา ตามแบบของลิเคอรท มี 5 ระดับ 

ไดแก จริงท่ีสุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยท่ีสุด   

 ตัวอยาง แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ 

 คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองทางขวามือชองใดชองหนึ่ง ใน 5 ชอง ท่ีตรงกับความ

คิดเห็นของทานมากท่ีสุด ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ ไดแก  

จริงท่ีสุด   5 คะแนน    

จริง     4 คะแนน 

จริงบาง     3 คะแนน 

จริงนอย   2 คะแนน 

จริงนอยท่ีสุด   1 คะแนน 

  

การพิจารณาการวัดระดับความผูกพันตอองคการ พิจารณาจากคาเฉลี่ยของความผูกพันตอองคการ 

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซ่ึงไดมาจากการนําคะแนนรวมของความผูกพันตอองคการหารดวยจํานวน

ขอของแบบสอบถามความผูกพันตอองคการ จากนั้นแบงระดับความผูกพันตอองคการออกเปน 3 กลุมคือ  

1. ความผูกพันตอองคการ ระดับสูง 

2. ความผูกพันตอองคการ ระดับปานกลาง 

3. ความผูกพันตอองคการ ระดับต่ํา 

 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ จริงท่ีสุด จริง 

จริงบาง จริงนอย และจริงนอยท่ีสุด  โดยกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

จริงท่ีสุด   5 คะแนน    

จริง     4 คะแนน 

จริงบาง     3 คะแนน 

ขอ ขอความ 
จริง

ท่ีสุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริงนอย   

ท่ีสุด 

0. ทานมีความภูมิใจท่ีไดทํางานกับองคกรนี้      

00. ทานจะปฏิบัติงานในองคกรนี้จนกวาจะเกษียณ      
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จริงนอย   2 คะแนน 

จริงนอยท่ีสุด   1 คะแนน 

โดยแบงชวงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในแตละระดับ ดวยวิธีหาความกวางของอันตรภาคชั้น  

โดยใชสูตร 

 

 

 

 

 

 
 

  = 1.33 
 

 เกณฑการแปลความหมายความผูกพันตอองคการ 

  เกณฑการแปลความหมายความผูกพันตอองคการ มีเกณฑพิจารณาคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของ 

วิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการวิจัยครั้งนี้แปลผลไดดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 3.67-5.00    หมายถึง ความผูกพันตอองคการระดับสูง   

  คาเฉลี่ย 2.34-3.66    หมายถึง ความผูกพันตอองคการระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.00-2.33    หมายถึง ความผูกพันตอองคการระดับต่ํา 

  

 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

  1. การหาความเท่ียงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 

3 ทาน ไดแก อาจารย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ผูชวยศาสตราจารย ธีระชน พลโยธา และ อาจารย ดร.อรรณพ 

โพธิสุข ตรวจสอบความเหมาะสมท้ังดานเนื้อหา ขอคําถามและภาษาท่ีใชใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะแลว

นํามาปรับปรุงแกไขกอนใช ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต จริงท่ีสุด 

จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยท่ีสุด 

  2. นําแบบสอบถามหาคาความเชื่อม่ัน มี 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

   2.1 นําแบบสอบถาม ไปทดลองใช (Try out) กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนนเพ่ือวิเคราะหคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใช

เทคนิค 25% กลุมสูง กลุมต่ํา แลวนําคะแนนท่ีไดมาเรียงลําดับ จากคะแนนสูงสุดลงมาถึงคะแนนต่ําสุดเพ่ือ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายขอ โดยใชสถิติ t–test และคัดเลือกเฉพาะขอท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มาเปน

แบบสอบถามในการวิจัย ไดผลดังนี้ 

อันตรภาคชั้น = 
พิสัย 

 จํานวนชั้น 

 = 
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด      

จํานวนชั้น 

 = 
5-1 

3 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 37 ขอ แบงออกเปน 8 ดาน ไดแก 

1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม จํานวน 5 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.018 - 

5.167 

2. สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย จํานวน 5 ขอ มีคา t อยูระหวาง 

2.688 – 3.564 

  3. ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน จํานวน 5 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.701 – 5.612 

4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง จํานวน 5 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.160 – 

3.416 

5. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว จํานวน 4 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.553 

-3.969 

6. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน จํานวน 5 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.160 – 

5.000 

7. ประช าธิปไตยในองคการ จํานวน 4 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.688 – 3.864 

8. งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน จํานวน 4 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.017 – 

3.326 

 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ จํานวน 15 ขอ มีคา t อยูระหวาง  

6.481 – 2.646 แบงออกเปน 3 ดาน คือ 

 1. ดานความรูสึก จํานวน 5 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.646 – 4.320 

 2. ดานการคงอยูกับองคกร จํานวน 5 ขอ มีคา t อยูระหวาง 3.564 – 6.481 

 3. ดานบรรทัดฐาน จํานวน 5 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.828 – 6.481 

   2.2 นําแบบสอบถามท่ีไดจากขอ 2.1 มาหาคาความเชื่อม่ัน โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (∝– 

coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน.  2531: 132–133) เพ่ือนํามาใชในการวิจัย ไดผล

ดังนี้ 

   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 37 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .972 

และแบงออกเปน 8 ดาน ไดแก 

   1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .786 

   2. สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ .858 

   3. ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .828 

   4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .856 
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   5. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ .725 

   6. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ .850 

   7. ประชาธิปไตยในองคการ จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .874 

   8. งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ .838 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .938  

และแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 

 1. ดานความรูสึก จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .866 

 2. ดานการคงอยูกับองคการ จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .871 

 3. ดานบรรทัดฐาน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .848 
 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือจากคณะ สถาบันและสํานัก เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บ 

ขอมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาในการแจกแบบสอบถามระหวางวันท่ี 

10 – 30 สิงหาคม 2558 จํานวน 370 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 351 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.86 

 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามจํานวน 351 ฉบับ ท่ีบุคลากรตอบมาตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถาม ปรากฏวาสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไวและนําขอมูลมา

วิเคราะหทางสถิติ 
  

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

  1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน โดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  3. วิเคราะหปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพ้ืนฐาน คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามโดยใช

เทคนิค 25 % กลุมสูง–กลุมต่ํา แลวทดสอบดวย t–test หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค 

 3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหสมมติฐาน 

  3.1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน กับความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ 

เพียรสัน (The Person Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1-2 

  3.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน กับความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ

ข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3 

  

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 x̄  แทน คาเฉลี่ย  
 SD. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 n แทน จํานวนคนกลุมตัวอยาง 
 t แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณา t – distribution 
 F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณา F – distribution 
 df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 
 SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนนแตละตัว (Sum of Squares) 
 MS แทน คาเฉลี่ยกําลังสองของคะแนนแตละตัว (Mean Squares) 
 R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 R2 แทน กําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 SEb แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ 
 SEest แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ 
 b แทน คาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณซ่ึงพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 

 β แทน คาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณซ่ึงพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
 a แทน คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 
 Ŷ  แทน สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปคะแนนดิบ 
 Z แทน สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 X1 แทน การไดรับผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
 X2 แทน สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ  
 X3 แทน ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน  
 X4 แทน โอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง  
 X5 แทน การบูรณาการทางสังคม  
 X6 แทน ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว  
 X7 แทน ประชาธิปไตยในองคการ 
 X8 แทน งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 
 y แทน ความผูกพันตอองคการ 
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ตอนท่ี 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัย

ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน จําแนกเปน ดานการไดรับผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการ

ทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและ 

การพัฒนาความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน 

กับชีวิตสวนตัว ดานประชาธปิไตยในองคการ และดานงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม กับความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ตอนท่ี 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน จําแนกเปน ดานการไดรับ

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความ

ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการ

ทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ และดานงานมี

สวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหเพ่ือคนหาตัวพยากรณท่ีสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการ ของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล     

 ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จําแนกตาม อายุ สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา เงินเดือนและรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน 
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ตาราง 3 สถานภาพสวนตัวของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

สถานภาพสวนตัว จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ   
   ต่ํากวา 30 ป 93 26.50 
   30 – 39 ป 151 43.02 
   40 ปข้ึนไป 107 30.48 
สถานภาพการทํางาน   
   ขาราชการและลูกจางประจํา 56 15.95 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 295 84.05 
ระดับการศึกษา   
   ต่ํากวาปริญญาตรี 59 16.81 
   ปริญญาตร ี 205 58.40 
   สูงกวาปริญญาตรี 87 24.79 

เงินเดือนและรายไดรวมท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน   
   ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 223 63.53 
   มากกวา 20,000 บาท 128 36.47 

รวม 351 100.00 

 
 จากตาราง 3 แสดงวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สวนใหญมีอายุ
อยูในชวง 30 – 39 ป คิดเปนรอยละ 43.02 มีสถานภาพการทํางานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 
84.05 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.40 และสวนใหญมีเงินเดือนและรายไดรวมท้ังหมด
เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 63.53 
 

 ตอนท่ี 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับ
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความ
ม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการทาง
สงัคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานงานมีสวน
เก่ียวของสัมพันธกับสังคม และความผูกพันตอองคการ 
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ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพชีวิต 

การทํางาน จําแนกเปน ดานการไดรับผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานท่ีมีความ
ปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิต
สวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม และความผูกพันตอ
องคการ 
 

  ปจจัย x̄  SD. การแปลผล 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 ป 9 เดือน 7.96  
คุณภาพชีวิตการทํางาน 3.55 .47 ปานกลาง 
    การไดรับผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 3.21 .75 ปานกลาง 
    สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ 3.49 .68 ปานกลาง 

    ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 3.58 .68 ปานกลาง 
    โอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง 3.79 .59 สูง 
    การบูรณาการทางสังคม 3.31 .57 ปานกลาง 
    ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว 3.59 .74 ปานกลาง 

    ประชาธิปไตยในองคการ 3.50 .74 ปานกลาง 
    งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 3.99 .55 สูง 
ความผูกพันตอองคการ 3.77 .50 สูง 
     ดานความรูสึก  3.90 .75 สูง 
     ดานการคงอยูกับองคการ 3.55 .91 ปานกลาง 
     ดานบรรทัดฐาน 3.86 .82 สูง 
 

จากตาราง 4 แสดงวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานเฉลี่ย 8 ป 9 เดือน  

ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
อยูในระดับสูง 2 ดาน คือ ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง และดานงานมีสวนเก่ียวของ
สัมพันธกับสังคม นอกนั้นบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง 

ดานความผูกพันตอองคการ พบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความผูกพันตอองคการโดย
รวมอยูในระดับสูง ท้ังในดานความรูสึกและดานบรรทัดฐาน สวนดานการคงอยูกับองคการ บุคลากรมีความ
ผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง 
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 ตอนท่ี 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน จําแนกเปน ดานการไดรับ
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความ
ม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการทาง
สังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ และดานงานมี
สวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคมท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ตาราง 5  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน จําแนกเปน ดานการไดรับผลตอบแทนท่ี 

เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความม่ันคง 
และความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการทาง
สังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ และดาน
งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 y 
X1 - .441** .698** .413** .368** .462** .525** .213** .447** 
X2  - .506** .520** .202** .457** .423** .419** .414** 
X3   - .584** .290** .445** .564** .310** .527** 
X4    - .332** .535** .529** .413** .418** 
X5     - .278** .288** .147** .252** 
X6      - .569** .284** .324** 
X7       - .414** .429** 
X8        - .324** 
y         - 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

จากตาราง 5 แสดงวา ทุกปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ตามลําดับดังนี้ ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน (X3)  ดานการไดรับผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม (X1)  ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7) ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง (X4)  
ดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X2) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับ
ชีวิตสวนตัว (X6) ดานงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม (X8) และดานการบูรณาการทางสังคม (X5)   
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ตาราง 6 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมกับความผูกพันตอองคการโดยรวม  
 

ปจจัย N x̄  SD. r Sig 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 351 3.55 .47 
.560 .000 

ความผูกพันตอองคการ 351 3.77 .50 

 
จากตาราง 6 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับความผูกพัน

ตอองคการโดยรวม โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ .560 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหเพ่ือคนหาตัวพยากรณท่ีสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ตาราง 7 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบคุลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชการวิเคราะหเปนแบบ Stepwise 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวางกลุม  4 29.095 7.274 42.905** .000 
ภายในกลุม  346 58.659 .170   

รวม 350 87.754    

    ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตาราง 7 แสดงวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับปจจัย 4 ปจจัย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
สามารถสรางสมการพยากรณเชิงเสนตรงได 
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ตาราง 8 การวิเคราะหปจจัยดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานสภาพการทํางานท่ีมีความ 
 ปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานประชาธิปไตยในองคกร และงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคมท่ี 

สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

 

ปจจัย b SEb β R R2 F 

X3 .259 .042 .352 .527 .277 133.967** 
X3 X2 .101 .040 .138 .554 .307 76.947** 
X3 X2 X7 .087 .038 .129 .569 .323 55.280** 
X3 X2 X7 X8 .094 .046 .104 .576 .332 42.905** 

     a = 1.811 
     R = .576 
     R2 = .332 
     SEest = .412 
 
 จากตาราง 8 แสดงวา ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีดวยกัน 4 ปจจัย โดยเรียงลําดับจาก
ปจจัยท่ีสงผลมากท่ีสุดไปยังปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุด ไดแก ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน (X3) ดาน
สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X2) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7)  และดาน
งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม (X8) ปจจัยท้ัง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 33.20 
 นําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนเปนสมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดังนี้ 
 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนดิบ ไดแก 
 
 Ŷ  = 1.811 + .259X3  + .101X2  +  .087X7  + .094X8 
 
 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
 
 Z = .352X3  + .138X2  +  .129X7  + .104X8 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 4. เพ่ือสรางสมการพยากรณทํานายความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร สาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร สายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จํานวน 351 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 ชุด แบง

ออกเปน 3 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ หนวยงานท่ีสังกัด 

สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา เงินเดือน และ ระยะเวลาในการทํางาน จํานวน 6 ขอ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 37 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .972 แบง

ออกเปน 8 ดาน ไดแก 

  1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .786 

  2. สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ .858 

 3. ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .828 
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 4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .856 

 5. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 

.725 

 6. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .850 

 7. ประชาธิปไตยในองคการ จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .874 

 8. งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .838 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .938 แบง

ออกเปน 3 ดาน 

 1. ดานความรูสึก จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .866 

 2. ดานการคงอยูกับองคการ จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .871 

 3. ดานบรรทัดฐาน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .848  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงาน (คณะ สถาบันและสํานัก)  

เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาใน

การแจกแบบสอบถามระหวางวันท่ี 10–30 สิงหาคม 2558 จํานวน 370 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับคืน 

จํานวน 351 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.86 

 4. การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จากนั้น

นํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไวและนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ เพ่ือคํานวณหาคา ดังนี้ 

  4.1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน โดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  4.2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  4.3. วิเคราะหปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน

ระดบัปานกลาง (x̄ = 3.55) และมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง (x̄ = 3.77) 

 2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 8 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานความม่ันคง

และความกาวหนาในงาน (X3)  ดานการไดรับผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (X1)  ดานประชาธิปไตยใน

องคการ (X7) ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง (X4)  ดานสภาพการทํางานท่ีมีความ

ปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X2) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว (X6) ดานงานมีสวน

เก่ียวของสัมพันธกับสังคม (X8) และดานการบูรณาการทางสังคม (X5)   
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 3. ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีดวยกัน 4 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยท่ีสงผล

มากท่ีสุดไปยังปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุด ไดแก ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน (X3) ดานสภาพ 

การทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X2) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7)  และดานงานมีสวน

เก่ียวของสัมพันธกับสังคม (X8) ปจจัยท้ัง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 33.20 

 4. สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก 

   4.1 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนดิบ ไดแก 

    Ŷ  = 1.811 + .259X3  + .101X2  +  .087X7  + .094X8 

 

   4.2 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนมาตรฐาน ไดแก 

    Z = .352X3  + .138X2  +  .129X7  + .104X8      หรือ 

            Z ความผูกพันตอองคการ = .352*Zดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน + .138*Z

ดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ +   .129*Zดานประชาธิปไตยในองคการ + 

.104*Zดานงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. คุณภาพชีวิตการทํางานของบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูใน

ระดับปานกลาง และความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง 

 2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 8 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานดานความ

ม่ันคงและความกาวหนาในงาน (X3)  ดานการไดรับผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (X1)  ดาน

ประชาธิปไตยในองคการ (X7) ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง (X4)  ดานสภาพการทํางาน

ท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X2) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว (X6) ดาน

งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม (X8) และดานการบูรณาการทางสังคม (X5) สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

อาทิตติยา ดวงสุวรรณ (2551: บทคัดยอ);  นุชจิรา ตะสุ (2552: บทคัดยอ); อิสราภรณ รัตนคช (2553: 

บทคัดยอ); ฉัตรชัย ชุมวงศ (2554: บทคัดยอ); วัฒนะ พรหมเพชร และจิระวัฒน ตันสกุล (2554: 355) ท่ี

พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ  
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  2.1 ปจจัยดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 แสดงวา ถาบุคลากรมีความม่ันคงในการทํางานและทราบถึงเสนทางความกาวหนาในตําแหนงท่ีสูงข้ึน

อยางชัดเจน จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรินญา  

ปูเตะ (2552: บทคัดยอ) พบวา ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการในทุกดาน โดยพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม จะไดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ท้ังใน

เรื่องคาตอบแทน และการเลื่อนตําแหนงงานท่ีดีข้ึนอยางชัดเจน และผลการวิจัยของ ธณัฐชา รัตนพันธ (2550: 

บทคัดยอ) พบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการไดรับอิทธิพลโดยรวม

จากตัวแปร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความสัมพันธภายในองคการ 

ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และความอยูรอด และผลการวิจัยของวัฒนะ พรหมเพชร และจิระวัฒน  

ตันสกุล (2554: 345-361) พบวา ความม่ันคงในการทํางาน ความสามารถในการทํางาน ลกัษณะของงานท่ีทํา 

ความรับผดิชอบในงาน ความมีอิสระในการทํางาน ความกาวหนาในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ

และความสัมพันธในองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

  2.2 ปจจัยดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธทางบวกกับความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 แสดงวา บุคลากรท่ีไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมจะมีความผูกพันตอองคการ ท้ังนี้

เพราะถาบุคลากรไดรับคาตอบแทนท่ียุติธรรม เพียงพอสําหรับการใชจายตามภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพ 

และเหมาะสมกับตําแหนงงาน ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพ่ิมข้ึน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัยวัฒน โอสถอํานวยโชค (2555: บทคัดยอ) พบวา ปจจัยดานเงินเดือน 

ผลตอบแทน และสวัสดิการโดยรวม มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน โดยพนักงานขององคการไดเงินเดือน 

ผลตอบแทน และสวัสดิการในระดับท่ีเหมาะสม ยุติธรรม และเปนท่ีนาพอใจ จะมีความผูกพันตอองคการมาก

  2.3 ปจจัยดานประชาธิปไตยในองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา 

หนวยงานท่ีมีประชาธิปไตยในองคการ ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมใหเกิดการ

เคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ังโอกาสท่ีแตละคนจะ

ไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูดจะมีความผูกพันตอองคการ นั่นคือถาเพ่ือนรวมงาน

และผูบังคับบัญชาใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล และไมกาวกายในเรื่องสวนตัวท่ีไมเก่ียวของกับงาน หรือ

ระเบียบ/ขอบังคับในการปฏิบัติงานไมจํากัดสิทธิสวนบุคคลของบุคลากร จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคการเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีราภัทร ขัติยะหลา (2555: บทคัดยอ) พบวา ผูปฏิบัติงานไม

ควรกาวกายหรือลวงล้ําสิทธิสวนบุคคลของคนอ่ืนมากจนเกินไป ควรรูจักหนาท่ีรับผิดชอบของตนเองและ
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เคารพสิทธิของผูอ่ืน หนาท่ีท่ีรับผิดชอบควรมีการมอบหมายงานใหชัดเจน เพ่ือลดการเหลื่อมล้ํา หรือการกาว

กายการทํางานโดยมิไดตั้งใจ และจะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ  

  2.4 ปจจัยดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 แสดงวา บุคลากรท่ีมีโอกาสและมีการพัฒนาความสามารถของตนเอง มีอิสระในการปฏิบัติงาน 

ควบคุมงานดวยตนเองได สามารถใชทักษะความรูความสามารถท่ีมีอยู จะมีความผูกพันตอองคการเพ่ิมข้ึน ซ่ึง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ พรรษสิริ อาสาเสนีย (2546: บทคัดยอ) พบวา วิศวกรยอมรับวาการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทํางานของตนเอง จะทําใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน รวมท้ังยอมรับวาเม่ือไดรับ

การพัฒนา ฝกอบรม สัมมนา ดูงานแลว วิศวกรรูสึกวาสามารถปฏิบัติงานไดดีกวาเดิมอยูในระดับสูง สงผลให

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

  2.5 ปจจัยดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวก

กับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาถาหนวยงานมีการจัดสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพท่ีดี 

จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จักรพันธ อุณหประเสริฐกุล

(2549: บทคัดยอ) พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยตอสุขภาพมี

ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานแจกใบปลิว สงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

  2.6 ปจจัยดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว มีความสัมพันธทางบวกกับ

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา ถาการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปอยางราบรื่น ไมเปนอุปสรรคในการใชชีวิต

ของบุคลากรกับครอบครัว ทําใหบุคลากรมีเวลาพักผอนเพียงพอ จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ

เพ่ิมข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีรินทร มะระกานนท (2556: บทคัดยอ) พบวา คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการดานความเต็มใจท่ี

จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพ่ือประโยชนขององคการ  

  2.7 ปจจัยดานดานงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน

ตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 แสดงวา ถาหนวยงานมีการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสรวมมือในการทํากิจกรรมเพ่ือ

สาธารณะประโยชนอยางสมํ่าเสมอ หรือมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักและสรางจิตสํานึกใหมีสวนในการ

ชวยเสริมสรางใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพ่ิมมาก

ข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของธีรินทร มะระกานนท (2556: บทคัดยอ) พบวา เม่ือองคการท่ีพนักงานได

ทํางานไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนเรื่องของการชวยเหลือในเรื่องการประสบอุทกภัย

หรือการรักษาสภาพแวดลอมในเขตชุมชน สงผลใหองคการมีภาพลักษณท่ีดีตอบุคคลภายนอก ทําใหพนักงาน



52 

 

รูสึกวาการไดทํางานท่ีองคการของตนเองนั้นมีคุณคาและเกิดความภูมิใจ สงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ

องคการ      

  2.8 ปจจัยดานการบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา 

บุคลากรท่ีมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา มีการ 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ รวมถึงโอกาสท่ีเทาเทียมกันในความกาวหนา

ท่ีตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ  

วัฒนะ พรหมเพชร และจิรวัฒน ตันสกุล (2554);  ศภวุฒิ กาฬสุวรรณ และคณะ (2545: 73, 85) พบวา การ

ไดรับการยอมรับนับถือ ไดเปนท่ีรูจัก ไดรับเกียรติและไดรับความรวมมือจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

เปน ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิมลรัตน  

อินทะเสย (2554: บทคัดยอ) พบวา ดานงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนโดยรวม มีความสัมพันธตอความ

ผูกพันโดยรวมของพนักงานสถาบันการเงิน หากพนักงานไดรับความรวมมือในเรื่องงาน และมีการประสานงาน

จากเพ่ือนรวมงานเปนอยางดีในการทํางาน มีผลทําใหพนักงานมีความพอใจมาก ทําใหพนักงานเกิดความรูสึก

ผูกพันกับองคการมากข้ึน และสอดคลองกับผลการวิจัยของฉัตรชัย ชุมวงศ (2554: 88) ท่ีพบวา ถาพนักงานมี

คุณภาพชีวิตการทํางานดานบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันต่ํา จะทําใหพนักงานมีความคิดท่ีจะ

ลาออกสูง 

 3. ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีดวยกัน 4 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยท่ีสงผล

มากท่ีสุดไปยังปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุด ไดแก ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน (X3) ดานสภาพ 

การทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X2) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7) และดานงานมีสวน

เก่ียวของสัมพันธกับสังคม (X8)  

  3.1 ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน เปนปจจัยอันดับแรกท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 แสดงวาถาบุคลากรมีความม่ันคงในการทํางานและทราบถึงเสนทางความกาวหนาในตําแหนงท่ีสูงข้ึนอยาง

ชัดเจน จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของสเตียรและพอตเตอร 

(Steers & Porter.  1974) ท่ีกลาววา โอกาสความกาวหนาในหนาท่ีการงานและประสบความสําเร็จในงาน 

เปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ จะเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการมากข้ึน สอดคลอง

กับแนวคิดทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก ซ่ึงกลาววา ตัวแปรความกาวหนาและความม่ันคงในงานเปนตัว

แปรหนึ่งท่ีมีผลตอความผูกพัน โดยเปนการสรางแรงจูงใจในทางบวก และจะเปนผลใหผูปฏิบัติงานเกิดความ

พอใจในการทํางาน สอดคลองกับแนวคิดของไอเซนเบอรเกอร (Eisenberger.  1990) ท่ีกลาววาคุณภาพชีวิต

การทํางาน ดานความม่ันคงและกาวหนาในงาน จะทําใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดีตอองคการยิ่งข้ึน และมี

ความผูกพันตอองคการเพ่ิมข้ึน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ลออ มีรักษ (2540: 166) พบวา ความม่ันคง
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และความกาวหนาในงานเปนตัวพยากรณท่ีดีท่ีสุด ท่ีสามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอสถาบัน ของ

ขาราชการ มหาวิทยาลัยบูรพาได  และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรินญา ปูเตะ (2552: บทคัดยอ) 

พบวาความม่ันคงและความกาวหนาในงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในทุกดาน โดยบุคลากรท่ี

มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม จะไดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ท้ังในเรื่องคาตอบแทน และการเลื่อน

ตําแหนงงานท่ีดีข้ึนอยางชัดเจน ดังนั้นความม่ันคงและความกาวหนาในงานเปนปจจัยท่ีสงผลใหบุคลากรมี

ความผูกพันตอองคการ 

  3.2 ดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพเปนปจจัยอันดับท่ีสองท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาถาหนวยงานมีการจัดสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพท่ีดี 

เชน มีอุปกรณ เครื่องมือท่ีจําเปนในการทํางาน รวมท้ังมีสถานท่ีทํางานท่ีสะอาด ปลอดโปรง เอ้ือตอการ

ปฏิบัติงาน มีการจัดการทางออกฉุกเฉินภายในอาคารท่ีเพียงพอสําหรับการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน และ

มีสวัสดิการ สิทธิประโยชนอยางเพียงพอ จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ จักรพันธ อุณหประเสริฐกุล (2549: บทคัดยอ) พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน

สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยตอสุขภาพมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของ

พนักงานแจกใบปลิว มีความสัมพันธอยูในระดับต่ํามากถึงปานกลาง สงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน

สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ดังนั้นสภาพการทํางานท่ีมี

ความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ เปนปจจัยท่ีสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ 

  3.3 ดานประชาธิปไตยในองคการ เปนปจจัยอันดับท่ีสามท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา 

หนวยงานท่ีมีประชาธิปไตยในองคการ ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมใหเกิดการ

เคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ังโอกาสท่ีแตละคนจะ

ไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูด จะมีความผูกพันตอองคการ นั่นคือถาเพ่ือนรวมงาน

และผูบังคับบัญชาใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล และไมกาวกายในเรื่องสวนตัวท่ีไมเก่ียวของกับงาน หรือ

ระเบียบ/ขอบังคับในการปฏิบัติงานไมจํากัดสิทธิสวนบุคคลของบุคลากร จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคการเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีราภัทร ขัติยะหลา (2555: บทคัดยอ) พบวา ผูปฏิบัติงานไม

ควรกาวกายหรือลวงล้ําสิทธิสวนบุคคลของคนอ่ืนมากเกินไป ควรรูจักหนาท่ีรับผิดชอบของตนเองและเคารพ

สิทธิของผูอ่ืน หนาท่ีท่ีรับผิดชอบควรมีการมอบหมายงานใหชัดเจน เพ่ือลดการเหลื่อมล้ําหรือการกาวกาย 

การทํางานโดยมิไดตั้งใจ จะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ ดังนั้นประชาธิปไตยในองคการเปนปจจัยท่ี

สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ 

  3.4 ดานงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคมเปนปจจัยท่ีสงผลเปนอันดับสี่ท่ีสงผลตอความผูกพัน

ตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 แสดงวา ถาหนวยงานมีการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสรวมมือในการทํากิจกรรมเพ่ือ
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สาธารณะประโยชนอยางสมํ่าเสมอ หรือมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักและสรางจิตสํานึกใหมีสวนในการ

ชวยเสริมสรางใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพ่ิมมาก

ข้ึน สอดคลองกับผลการวิจยัของธีรินทร มะระกานนท (2556: บทคัดยอ) พบวา เม่ือองคการท่ีพนักงานได

ทํางานไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนเรื่องของการชวยเหลือในเรื่องการประสบอุทกภัย

หรือการรักษาสภาพแวดลอมในเขตชุมชน สงผลใหองคการมีภาพลักษณท่ีดีตอบุคคลภายนอก ทําใหพนักงาน

รูสึกวาการไดทํางานท่ีองคการของตนเองนั้นมีคุณคาและเกิดความภูมิใจ สงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ

องคการ ดังนั้นงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคมเปนปจจัยท่ีสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ สามารถนาํไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ โดยนําปจจัยท่ีสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคการ ซ่ึงมี 4 ปจจัย ไดแก ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานสภาพการทํางานท่ีมีความ

ปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานประชาธิปไตยในองคการ  และดานงานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม  

มาพิจารณาดังตอไปนี้ 

   1.1 ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนอันดับแรก ดังนั้นผูบริหาร และผูท่ี

เก่ียวของ ควรมีการกําหนดเสนทางความกาวหนาทางวิชาชีพของบุคลากรในทุกๆ ตําแหนงงาน 

   1.2 สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ สามารถพยากรณความผูกพัน

ตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนอันดับท่ีสอง ดังนั้น

ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ ควรจัดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพใหกับ

บุคลากร 

   1.3 ประชาธิปไตยในองคการ สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนอันดับท่ีสาม ดังนั้นผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของ 

สงเสริมใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ัง

โอกาสท่ีแตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย 

   1.4 งานมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับสังคม สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนอันดับท่ีสี่ ดังนั้นผูบริหารและผูท่ี

เก่ียวของ ควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสรวมมือในการทํากิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชนอยาง

สมํ่าเสมอ หรือมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักและสรางจิตสํานึกใหมีสวนในการชวยเสริมสรางใหเกิดความ

รับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน  
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 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

   2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสัมพันธ หรืออาจสงผลกับความผูกพันตอ

องคการในดานตางๆ เชน ความเครียด วัฒนธรรมองคการ และภาวะผูนํา เปนตน  

   2.2 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเพียงชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น ดังนั้นควรทําการศึกษาวิจัย

อยางตอเนื่อง เนื่องจากความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรในดานตางๆ มีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป 

อาจสงผลใหความผูกพันตอองคการเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้นการทําวิจัยอยางตอเนื่องจะชวยใหองคการ

สามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาภายในองคการไดทันตอสถานการณในปจจุบัน 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

อาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข    อาจารยประจํา สาขาวิชาการอุดมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน    อาจารยประจํา สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารยธีระชน พลโยธา อาจารยประจํา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวอยาง จดหมายขอความรวมมือในการวิจัย 
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   บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร.  ๐-๒๒๕๘-๔๐๐๒-๓ 
 ภายใน ๑-๕๓๘๒   
ท่ี ศธ ๐๕๑๙.๑๖ / -         วันท่ี   ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 

เนื่องดวยขาพเจา นายชินกร นอยคํายาง ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัด
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมัติใหทําวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิต 
การทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ” ซ่ึงอยูในข้ันตอนการเก็บขอมูลวิจัย ในการนี้ขาพเจาใครขอความอนุเคราะหจาก
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัด ตอบแบบสอบถามดังกลาว โดยไดแนบแบบสอบถาม 
มาดวยแลว และสงแบบสอบถามกลับสํานักหอสมุดกลาง ตามซองท่ีแนบมาดวย ภายในวันท่ี  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห  
 

   
 

 
 
               (นายชินกร นอยคํายาง) 
            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
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   บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร.  ๐-๒๒๕๘-๔๐๐๒-๓ 
 ภายใน ๑-๕๓๘๒   
ท่ี ศธ ๐๕๑๙.๑๖ / -         วันท่ี   ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ ฯ0  
 

เนื่องดวยขาพเจา นายชินกร นอยคํายาง ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัด
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมัติใหทําวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางาน
ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
ซ่ึงอยูในข้ันตอนการเก็บขอมูลวิจัย ในการนี้ขาพเจาใครขอความอนุเคราะหจากบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในสังกัด ตอบแบบสอบถามดังกลาว โดยไดแนบแบบสอบถามมาดวยแลว และสงแบบสอบถาม
กลับสํานักหอสมุดกลาง ตามซองท่ีแนบมาดวย ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห  
 

   
 

 
 
               (นายชินกร นอยคํายาง) 
            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเร่ือง   

คุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1. ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3. ศึกษาปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 4. สรางสมการพยากรณทํานายความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 แบบสอบถามนีแ้บงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว ตอนท่ี 2 คุณภาพชีวิต

การทํางาน และตอนท่ี 3 ความผูกพันตอองคการ ผูวิจัยขอรับรองวาคําตอบของทานจะเปนความลับ

และนําเสนอผลวิจัยในภาพรวมเทานั้น ขอใหทานชวยตอบแบบสอบถามดวยตนเองใหครบทุกขอตาม

ความเปนจริง ขอบคุณท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 

 
                                       @ คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ สําหรับความรวมมือท่ีดียิ่งของทาน @ 
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แบบสอบถามเร่ือง 
คุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว  
 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง   และเติมขอความลงในชองวาง...................... 
             ใหตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 
 
1. อายุ        1. ต่ํากวา 25 ป    2. 25-29 ป    3. 30-39 ป   
      4. 40-49 ป     5. มากกวา 49 ป  
 
2. ทานทํางานอยูในคณะ / สํานัก /สถาบัน (โปรดระบุ)……………………………………………………………….  
 
3. สถานภาพการทํางาน  1. ขาราชการ   2. ลูกจางประจํา     3. พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
4. ระดับการศึกษา    1. ต่ํากวาปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี   3. ปริญญาโท   
      4. สูงกวาปริญญาโท  
 
5. เงินเดือนและรายไดรวมท้ังหมดเฉลี่ยตอเดือน (รายไดประจํา+รายไดพิเศษ) 
      1. ต่ํากวา 15,000 บาท   2. 15,001 – 20,000 บาท  
      3. 20,001 – 25,000 บาท   4. 25,001 – 30,000 บาท  
      5. 30,001 – 35,000 บาท    6. มากกวา 35,000 บาท 

 
6. ระยะเวลาท่ีทานทํางานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…......…......ป (เกิน 6 เดือน คิดเปน 1 ป) 



73 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน  
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือชองใดชองหนึ่ง ใน 5 ชอง ท่ีตรงกับความเปนจริง       

     ของทานมากท่ีสุด ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงท่ีสุด     หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจามากท่ีสุด 

 จริง      หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจามาก 

 จริงบาง     หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจาบางและไมตรงบาง 

 จริงนอย     หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจานอย 

 จริงนอยท่ีสุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจานอยท่ีสุด 
 

 
ขอ 

 
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 
จริง
ท่ีสุด 

จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริงนอย    
ท่ีสุด 

 
 
1 

1.การไดรับคาตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม  
ทานไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

     

2 ทานไดรับเงินเดือนท่ีเปนธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับผูท่ี
ปฏิบัติงานคลายกันในหนวยงานอ่ืนๆ 

     

3 ทานไดรับเงินเดือนและคาครองชีพเพียงพอกับคาใชจายใน
ปจจุบัน 

     

4 ทานไดรับความยุติธรรมจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน 

     

5 ทานมีความพอใจกับสวัสดิการท่ีไดรับจากการทํางาน      
 
 
6 

2. สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัย   
หนวยงานมีอุปกรณและระบบปองกันอุบัติภัยในสภาพท่ี
พรอมใชงาน 

     

7 สถานท่ีทํางานมีอุปกรณ เครื่องใช อํานวยความสะดวกใน
การทํางานอยางเพียงพอ 

     

8 สถานท่ีทํางานมีสภาพแวดลอมท่ีดี เชน ไมมีกลิ่น เสียงท่ี
รบกวน และมีอากาศถายเทสะดวก 

     

9 
 

องคกรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาวะท่ีดี เชน  
การเลนกีฬา สันทนาการ 

     
 

10 องคกรจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกบุคลากรอยางนอย 
ปละครั้ง 
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ขอ 

 
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 
จริง
ท่ีสุด 

จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริงนอย    
ท่ีสุด 

 
11 

3.ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน  
องคกรไดจัดเตรียมและวางแผนเสนทางอาชีพเพ่ือ

ความกาวหนาใหกับบุคลากร  

     

12 งานท่ีทานทํามีรายไดม่ันคง      
13 งานท่ีทานทําเปนอาชีพท่ีเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน 

และสมาชิกครอบครัว  
     

14 ทานม่ันใจวาตําแหนงหนาท่ีท่ีทานทําอยูจะไมถูกถอดถอน
ออกจากหนวยงาน 

     

15 ทานรูสึกวาองคกรท่ีทําอยูมีความม่ันคงดีแลว      
 

16 
4.โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง 
ทานไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู 
ความสามารถในงาน เชน ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 
ศึกษาตอ เปนตน 

     

17 ทานมีอิสระท่ีจะใชความรู ความสามารถของทาน มาใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี 

     

18 ทานมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือการวางแผน 
การทํางานรวมกันกับเพ่ือนรวมงาน 

     

19 ทานไดรับมอบหมายใหทํางานท่ีตองใชความรู 
ความสามารถสูงข้ึน   

     

20 ทานรูสึกวางานท่ีทานทํามีสวนสําคัญท่ีทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จ  

     

 
21 

5.ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว  
ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบไมสงผลกระทบตอชีวิตสวนตัว
ของทาน 

     

22 ทานมีเวลาวางท่ีจะเขารวมกิจกรรมขององคกรไดอยาง
สมํ่าเสมอ 

     

23 ทานตองทํางานปริมาณมากภายในระยะเวลาจํากัดทําให
รูสึกกังวลและตึงเครียด 

     

24 ทานมีเวลาวางท่ีจะพบปะสังสรรคกับญาติพ่ีนองและ 
เพ่ือนฝูง 
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ขอ 

 
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 
จริง
ท่ีสุด 

จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริงนอย    
ท่ีสุด 

 
25 

6. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน  
บุคลากรในองคกรรวมมือกันทํางานเปนทีมรวมกันได โดย
ไมมีการแบงพรรคแบงพวก 

     

26 ทานไดรับทราบปญหาหรือความกาวหนาขององคกร และ
ไดรวมแสดงความคิดเห็นและรวมแกไขปญหา 

     

27 ทานไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงาน เม่ือตองการ
ความชวยเหลือ 

     

28 ทานไดรับความไววางใจและยอมรับในความคิดเห็นจาก
ผูบังคับบัญชา 

     

29 การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอทานทําใหรูสึกวาตนเอง 
มีคุณคา   

     

 
30 

7. ประชาธิปไตยในองคการ 
ทานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดานการ
ปฏิบัติงานหรือนโยบายในการปฏิบัติงานตอผูบริหาร 

     

31 ผูบังคับบัญชาของทานใหความเสมอภาคในการทํางาน      
32 ผูบังคับบัญชาไมเลือกปฏิบัติตอบุคลากรในการพิจารณา

ทุกประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและ
ความกาวหนาในงาน 

     

33 ผูรวมงานและผูบังคับบัญชาใหเกียรติและเคารพในสิทธิ
สวนบุคคลของทาน 

     

 
34 

8. งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน 
หนวยงานของทานเปนหนวยงานท่ีมีชื่อเสียงในทางท่ีดี 

     

35 หนวยงานของทานใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรม
ท่ีเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน เชน งานบริการ
วิชาการแกชุมชน 

     

36 ทานไดปฏิบัติตามนโยบายขององคกรในดานการประหยัด
พลังงานและอ่ืนๆ 

     

37 ทานสามารถนําความรูในการทํางานไปประยุกตใชใน 
การพัฒนาสังคมและชุมชน 
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ตอนท่ี 3 ความผูกพันตอองคการ    

คําช้ีแจง ตอนท่ี 3  

 โปรดอานขอความแลวพิจารณาวาตรงกับสภาพความเปนจริงกับทานมากนอยเพียงใด แลวตอบโดย 

ทําเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือชองใดชองหนึ่ง ใน 5 ชอง ท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

มากท่ีสุด ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงท่ีสุด     หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจามากท่ีสุด 

 จริง      หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจามาก 

 จริงบาง     หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจาบางและไมตรงบาง 

 จริงนอย     หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจานอย 

 จริงนอยท่ีสุด   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจานอยท่ีสุด 

 

 
ขอ 

 
ความผูกพันตอองคการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
จริง
ท่ีสุด 

จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริงนอย    
ท่ีสุด 

 
1 

ดานความรูสึก 
ทานจะปฏิบัติงานในองคกรนี้จนกวาจะเกษียณ  

     

2 ทานคิดวาเม่ือองคกรใหสิ่งดีๆ แกทาน ทานควรทํางานตอบ
แทนองคกร  

     

3 งานท่ีทานทําอยูเปนงานท่ีทานรักและเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบ       
4 ทานตองการทํางานในองคกรนี้เพราะทานคิดวาทานมีสวน

ทําใหองคกรเจริญกาวหนา 
     

5 ทานจะทุมเทแรงกายและสติปญญาเพ่ือทํางานท่ีทาน
รับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ  

     

 
6 

ดานการคงอยูกับองคการ                   
ทานยังคงทํางานในองคกรนี้ เพราะความจําเปนในการ
ดํารงชีวิต 

     

7 การท่ีทานมีการดํารงชีวิตท่ีนาพอใจในปจจุบัน เปนเพราะ
รายไดจากองคกรท่ีทําอยู  

     

8 ทานจะไมไปทํางานท่ีใหม เพราะทานรูสึกวาตัวเองได
ทํางานท่ีชอบและตรงตามความถนัดแลว 

     

9 ทานไมลาออกจากองคกรนี้เพราะจะหางานใหมท่ีให
คาตอบแทนแบบนี้ยาก 

     

10 ทานรูสึกวาองคกรมีสวัสดิการและความปลอดภัยท่ีม่ันคง
และเหมาะสมดีอยูแลว 
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ขอ 

 
ความผูกพันตอองคการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
จริง
ท่ีสุด 

จริง จริง
บาง 

จริง
นอย 

จริงนอย    
ท่ีสุด 

 
11 

ดานบรรทัดฐาน 
ทานรูสึกวาคนในองคกรนี้มีความผูกพันกันเหมือนคนใน
ครอบครัว  

     

12 ทานเต็มใจมาทํางานในวันหยุด หากองคกรมีความ
จําเปนตองพ่ึงพางานของทาน 

     

13 แมวาทานจะไดรับขอเสนอไดทํางานท่ีดีกวาจากองคกรอ่ืน 
ทานเห็นวาไมถูกตองถาจะลาออกจากองคกรนี้ 

     

14 ทานคิดวาการรักษาชื่อเสียงขององคกรเปนสิ่งท่ีบุคลากร 
ทุกคนควรปฏิบัติ 

     

15 เวลามีคนถามวาทานทํางานท่ีไหน ทานจะตอบอยาง
ภาคภูมิใจวาทํางานท่ีนี่ 

     

  
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันตอองคการ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

.** ขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม*** 
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ภาคผนวก ง 
คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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คาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 

ตาราง 9 คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน ขอท่ี คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) คาความเชื่อม่ัน 
ดานการไดรับคาตอบแทน 
ท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

1 4.956 .786 
2 3.473 
3 5.167 
4 2.183 
5 2.018 

ดานสภาพการทํางานท่ี
คํานึงถึงความปลอดภัย 

และสุขอนามัย 

6 2.688 .858 
7 3.360 
8 2.729 
9 3.051 
10 3.564 

ดานความม่ันคงและ
ความกาวหนาในงาน 

11 2.701 .828 
12 5.612 
13 4.438 
14 4.427 
15 3.035 

ดานโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง 

16 2.183 .856 
17 3.416 
18 3.035 
19 3.334 
20 2.160 

ดานความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานกับชีวิตสวนตัว 

21 2.553 .725 
22 2.688 
23 3.969 
24 3.901 

ดานการบูรณาการทางสังคม
หรือการทํางานรวมกัน 

25 2.828 .850 
26 2.593 
27 2.160 
28 5.00 
29 3.556 
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ตาราง 9 (ตอ) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน ขอท่ี คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) คาความเชื่อม่ัน 
ดานประชาธิปไตย 

ในองคการ 
30 2.996 .874 
31 2.688 
32 3.035 
33 3.864 

ดานงานมีสวนเก่ียวของ
สัมพันธกับสังคมและชุมชน 

34 2.701 .838 
35 3.326 
36 2.017 
37 2.393 

คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ .972 
 
ตาราง 10 คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามความผูกพันตอองคการ 

ขอท่ี คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) คาความเชื่อม่ัน 
1 4.320 .938 
2 2.646  
3 3.326  
4 3.631  
5 3.742  
6 3.564  
7 6.481  
8 4.320  
9 4.243  
10 5.584  
11 2.828  
12 3.473  
13 6.481  
14 2.853  
15 4.292  
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