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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และศึกษาความ
สัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสรางสมการพยากรณทํานายความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 351 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบวา
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพชีวิต
การทํางานอยูในระดับปานกลาง (ˉx = 3.55) และมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง (ˉx = 3.77)
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 8 ปจจัย ไดแก
ปจจัยดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน (X 3 ) ดานการไดรับผลตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม (X 1 ) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X 7 ) ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง
(X 4 ) ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X 2 ) ดานความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานกับชีวิตสวนตัว (X 6 ) ดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (X 8 ) และดานการบูรณาการ
ทางสังคม (X 5 )
3. ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีดวยกัน 4 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่
สงผลมากที่สุดไปยังปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน (X 3 ) ดาน
สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X 2 ) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X 7 )
และดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (X 8 ) ปจจัยทั้ง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันพยากรณ
ความผูกพันตอองคการของบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรอยละ
33.20

4. สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก
4.1 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนดิบ ไดแก
=
1.811 + .259X 3 + .101X 2 + .087X 7 + .094X 8
Yˆ
4.2 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนมาตรฐาน ไดแก
=
.352X 3 + .138X 2 + .129X 7 + .104X 8
หรือ
Z
Z ความผูกพันตอองคการ = .352*Zดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน
+ .138*Zดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ + .129*Zดานประชาธิปไตย
ในองคการ + .104*Zดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม

Research Title :
Researchers :
Year
:

Quality of Work Life Affected Organizational Commitment
Among Academic Supporting Staff at Srinakarinwirot University
Chinakorn Noikhamyang and Phapada Noikhamyang
2016
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 (ˉx = 3.55) whereas that of organizational

commitment was at a high level (xˉ = 3.77).
2. The factors significantly gained positive relationship to the organizational
commitment at .01 level included opportunity for continued growth and security (X 3 ),
adequate and fair compensation (X 1 ), constitutionalism (X 7 ), opportunity for
developing and using human capacity (X 4 ), safe and healthy working conditions (X 2 ),
work and total life space (X 6 ), social relevance of work life (X 8 ), and social integration
(X 5 ).
3. The factors significantly affected the organizational commitment at .01
level included growth and security (X 3 ), safe and healthy working conditions (X 2 ),
constitutionalism (X 7 ), and social relevance of work life (X 8 ), 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:
=
1.811 + .259X 3 + .101X 2 + .087X 7 + .094X 8
Yˆ
4.2 The prediction equation through standard scores was:
=
.352X 3 + .138X 2 + .129X 7 + .104X 8
or
Z
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
การบริห ารองค การให ป ระสบความสําเร็จ บรรลุเป าหมายขององค การนั้ น จะต องมี การ
บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรบุคคลถือไดวาเปนปจจัยที่
มีความสําคัญลําดับแรกๆ เพราะ “คน” เปนทรัพยากรที่มีคายิ่งขององคการที่สามารถสรางคุณูปการ
แกองคการอยางมหาศาล สิ่งที่องคการจะตองคํานึงถึงก็คือจะปรับปรุงพัฒนาองคการอยางไร จึงจะ
จูงใจใหบุคคลในองคการเกิดความผูกพัน ความจงรักภักดี และใชความสามารถที่มีอยูทํางานใหกับ
องคการอยางเต็มกําลังความสามารถ การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตการทํ างาน (Quality of Work LifeQWL) จึงเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองคการ ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงกับตัวบุคคลที่
ปฏิบัติงานในองคการ (พยอม วงศสารศรี. 2541: 2; บุญแสง ชีระภากร. 2533: 5-6) และเปนสิ่ง
สําคัญที่บุคคลใชในการตัดสินใจวาจะทํางานในองคการ หรือจะลาออกไปหางานองคการอื่นที่ดีกวา
ดั งที่ เวอร เทอร แ ละเดวิ ส (Whether and Davis. 1989: 451-452) นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย
กลาววาบุคลากรจะถอนตัวเองจากองคการ เชน ลาออกจากงาน ขาดงาน ลางาน มาสาย เปนตน
คุณ ภาพชี วิ ตการทํ างานเป น ลักษณะของการทํ างานที่ ตอบสนองความตองการและความ
ปรารถนาของบุคคล โดยคํานึงถึงตัวบุคคล สภาพแวดลอมและสังคม ที่ทําให งานประสบผลสําเร็จ
โดยกําหนดวาบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานตองมีขอบงชี้ตางๆ ใน 8 ดานเปนเกณฑตัดสิน ดังนี้
1) การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึง
สุ ข ภาพ 3) ความมั่น คงและความก า วหน าในงาน 4) โอกาสการพั ฒ นาความสามารถของตนเอง
5) ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 6) การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกัน 7) ประชาธิปไตยในองคการ และ 8) ลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม (Walton. 1974:
12-16) นอกจากคุณภาพชีวิตการทํางานจะเปนเครือ่ งมือหนึ่งในการพัฒนาองคการแลว ยังเปนปจจัย
ที่จะสงเสริมการทํางานของบุคลากรใหมีแรงจูงใจในการทํางานและมีความสุขในการทํางานอีกดวย
(Werther & Davis. 1989: 451-452)
บุคคลสวนใหญเขาสูระบบการทํางาน ตองทํางานเพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความ
ตองการพื้นฐาน เมื่อคนตองใชเวลาสวนใหญอยูในที่ทํางาน สถานที่ทํางานจึงควรมีสภาวะเหมาะสมที่
จะทําใหเกิดความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ การมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี
ตอตนเอง เกิ ดความรูสึ กที่ ดีต องาน และความรูสึกผูกพัน ตอองคการ ชว ยใหเจริญ กาวหนา มีการ
พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหไดผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ ชวยเพิ่ม
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ประการสุดทายคุณภาพชีวิตการทํางานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านด ว ย (Huse & Cummings. 1985: 198-199; McHugh. 1999: 667) บุ ค ลากรที่ มี
คุ ณ ภาพชี วิต ในการทํ า งานที่ ดี สามารถทํ างานได อยางมี ความสุข มีค วามกระตื อรือรน กอให เกิ ด
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ความคิดริเริ่มและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ มาพัฒนางานในองคการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความเต็มใจที่จะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการตอไป
ความผูกพัน ตอองคการเปน ลักษณะความสัมพัน ธอยางแนน แฟนของแตละบุ คคลที่แสดง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และความตองการเขาไปมีสวนรวมในองคการ ความผูกพันตอองคการ
สามารถทํ า นายอั ต ราการลาออกได ดี ก วาความพึ งพอใจในการทํ างาน บุ ค คลที่ มีค วามผู กพั น ต อ
องคการสูง มักมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะอยูในองคการต อไป สงผลใหอัตราการยายงาน
การขาดงานลดลง อีกทั้งยังเปนแรงผลักดันใหบุคคลทํางานไดดีขึ้นกวาผูที่มีความผูกพันตอองคการต่ํา
(Steers. 1977: 46) ซึ่งสอดคลองกับมอรเฮดและกริฟฟน (Moorhead and Griffin. 1995: 64-65)
กลาววา การที่บุคคลขาดความผูกพันตอองคการจะสงผลในแงลบ กอใหเกิดพฤติกรรมองคการที่ไมพึง
ประสงค เชน การละเลย เพิกเฉยตอการปฏิบัติหนาที่ การไมตรงตอเวลาในการทํางาน การขาดงาน
การโยกย ายเปลี่ ย นงาน ตลอดจนการลาออกจากองคการในที่ สุด ซึ่งการลาออกจากงานจะสราง
ปญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ตองลงทุนลงแรงในการสรรหา คัดเลือก การฝกอบรมบุคลากร
ใหม รวมถึงขวัญกําลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู ดังนั้นการรักษาบุคลากรใหคงอยูกับองคการ
ถื อ เป น ป จ จั ย หนึ่ งที่ ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ด านการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย (Moorhead and Griffin.
1995: 64-65) จากการศึกษาของเมเยอร (Meyer. 2002) พบวา องคการสามารถทําใหบุคลากรเกิด
ความผูกพันตอองคการและตองการที่จะคงอยูกับองคการสูง หากพวกเขารับรูวาองคการเห็นวาการ
ทํางานของเขามีคุณคา มีความชัดเจนในบทบาทหนาที่ งานมีความทาทาย มีโอกาสใชความสามารถ
และมีความรับผิดชอบในงาน การที่บุคลากรมีความรูสึกทางบวกกับองคการจะสงผลใหมีความผูกพัน
ตอองคการเพิ่มขึ้น และความผูกพันตอองคการนี้สงผลใหเกิดสภาพแวดลอมการทํางานที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการได
มหาวิทยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ เปน สถาบัน การศึกษาแหงหนึ่ งของรัฐ มีวัตถุป ระสงคให
การศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบ ริการทางวิชาการแกสังคมและ
ทํานุ บํารุงศิ ลปวัฒ นธรรม ดังวิสัยทัศน ที่วา มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ เปน องคกรชั้ นนํ าแห ง
การเรียนรูและวิจัยบนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล (มหาวิทยาลัย
ศรีนคริน ทรวิโรฒ. 2557: ออนไลน) การที่มหาวิทยาลัยจะทําหน าที่ใหบ รรลุวัตถุป ระสงคไดนั้ น
ขึ้นอยูกับผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จะตองเขาใจถึงความตองการของบุคลากรทุกระดับในองคการ และผสมผสานความ
ตองการนั้นใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ อยางไรก็ตามที่ผานมาการบริหารงานยังไมสามารถ
สงเสริมเรื่องคุณ ภาพชี วิตการทํ างานของบุ คลากรไดเท าที่ ควร ดังตัวอยางจากผลการวิจัยที่พบวา
คุ ณ ภาพชี วิ ตการทํ างานของบุ คลากรอยูในระดับ ปานกลางเทานั้น (บั ญ ชา นิ่ มประเสริฐ . 2542;
ธิดาวัลย ปลื้มคิด. 2551; นิชกานต เสาวรัตนชัย. 2556) และผลการวิจัยของ ชุมพร ฉ่ําแสง และ
คณะ (2555) พบวา บุคลากรฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี จ.นครนายก ปฏิบัติงานหนัก มีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดนอยและมีปญหาดาน
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การเงินที่ใชจายตามความจําเปน สวนใหญมีอาการเจ็บปวยที่แสดงออกทางรางกาย นอกจากนี้จาก
การสัมภาษณ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร (วัลยลิกา สวัสดิ์นฤเดช. 2555: 3) พบวา
พนักงานมหาวิทยาลัย ได รับ ค าตอบแทนไม เพียงพอกับ คาครองชีพและภาวะเศรษฐกิจ ทําใหตอง
ทํางานพิ เศษนอกเวลาเพิ่ มขึ้น สถานที่ ทํ างานคั บ แคบ บรรยากาศยั งไม เอื้ออํ านวยตอการทํางาน
อีกทั้งมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไดตลอดเวลา การสงเสริมสนับสนุนใหไดรับการเพิ่มพูนทักษะใน
การทํางานยังมีไมมากและไมครอบคลุมทุกคนและทุกหนวยงาน มีโอกาสสรางความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงานพอสมควร แตการทํากิจกรรมพบปะสังสรรครวมกันยังมีไม
เพียงพอ รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยบางสวนมีปญหาการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชาและการ
รวมมือรวมใจในการทํางาน
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาสิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังนั้น หาก
องคการไมสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากร และสรางแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดขึ้นได
สงผลใหผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพต่ําลง รวมทั้งบุ คลากรเกิดความเหนื่อยหนายในการทํางาน
ความสุขในการทํางานลดลง ในทางกลับกันหากองคการสามารถเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางาน ตอบสนองความตองการของบุคลากรได ก็จะทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจ เกิดความผูกพันตอ
องคการ และมีความสุขในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
วา คุ ณ ภาพชี วิ ตการทํ า งานด านใดที่ ส งผลต อความผูกพั น ตอองคการ ของบุค ลากรสายสนั บ สนุ น
วิชาการ ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา
องคการโดยรวม ตลอดจนเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน การบํารุงรักษาบุคลากรขององคการ
เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการและสงผลตอความสําเร็จขององคการตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการดําเนินงานวิจัยผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. เพื่อศึกษาปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. เพื่อสรางสมการพยากรณทํานายความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยจะเปนประโยชนแกผูบริหารองคการในการใชขอมูลเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ใหเกิดขวัญและแรงจูงใจใน
การทํางาน มีความผูกพันตอองคการ ตลอดจนพัฒนาองคการใหกาวหนาตอไป

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด ซึ่งกําลังปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557- 30
กันยายน 2558) จํานวน 3,712 คน
กลุมตัวอยาง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกําลังปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) จํานวน 351 คน ไดมาโดยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณภาพชีวิตการทํางาน ในดานตางๆ ดังนี้
1.1 การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
1.2 สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ
1.3 ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน
1.4 โอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง
1.5 ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นๆ
1.6 การบูรณาการทางสังคม
1.7 ประชาธิปไตยในองคการ
1.8 งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการ
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกที่แตละบุคคลไดรับจากประสบการณใน
การทํางาน ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางานและมีสุขภาพจิตที่ดี เปนผลสืบ
เนื่องมาจากองคการไดมีการจัดรูปแบบการทํางานที่สนองความตองการของบุคคลทั้งทางรางกายและ
จิตใจ ตามแนวความคิดของวัลตัน (Walton. 1974: 12-16) สามารถวัดไดจากเกณฑชี้วัด 8 ดาน
ดังนี้
1. 1 การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงาน
ไดรับคาจางเงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ อยางพอเพียงกับการมีชีวิตอยูไดตาม
มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองคการอื่น
1.2 สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ หมายถึง สิ่งแวดลอม
ทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ นั่นคือสภาพการทํางานตองไมมีลักษณะที่เสี่ยงภัยจนเกินไป และ
จะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย
1.3 ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน หมายถึง การไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบงาน ไดรับการเตรียมความรูและทักษะเพื่อหนาที่ที่สูงขึ้น ชวยใหผูปฏิบัติงานมีความมั่นคง
ในอาชีพ รายได หรือตําแหนงหนาที่ที่ไดรับ ตลอดจนเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงานและสมาชิกใน
ครอบครัวของตน
1.4 โอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยูนั้น
จะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชความสามารถและพัฒนาทักษะความรูอยางแทจริง รวมถึงการมี
โอกาสไดทํางานที่ตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย
1.5 ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว หมายถึง การเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอกองคการอยางสมดุล นั่นคือ ตองไมปลอยให
ผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป
1.6 การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน หมายถึง โอกาสสราง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ รวมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนาที่ตั้งอยูบน
ฐานของระบบคุณธรรม
1.7 ประชาธิปไตยในองคการ หมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริม
ใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้ง
โอกาสที่แตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูด
1.8 งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน หมายถึง การมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม การมีสวนรับผิดชอบตอสังคม เชน การรักษาสภาพแวดลอม
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน เปนตน
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2. ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกตอ
องคการที่ตนปฏิบัติงานอยู ในลักษณะที่รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ มีความเต็มใจที่จะทุมเท
ความพยายามในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย มีความผูกพัน จงรักภักดีตอองคการ และมี
ความตองการอยากจะทํางานกับองคการตอไป โดยแบงเปน 3 ดาน ตามแนวคิดของอัลเล็นและ
เมเยอร (Allen and Meyer. 1990 : 1-18) ดังนี้
2.1 ความผูกพันดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึง อารมณความรูสึก
ผูกพันตอองคการ รูสึกยึดมั่นเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ มีสวนรวมและมีความสุขในการเปน
สมาชิกขององคการ มีความเชื่อถือและรูสึกดีตอองคการ ปรารถนาที่จะทําสิ่งดี ๆ เพื่อองคการ
2.2 ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (Continuance Commitment) หมายถึง
ความรูสกึ ผูกพันตอองคการที่เกิดจากการจายคาตอบแทน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการคงอยูกับองคการ
ของบุคคลแตละคน เปนการรับรูถึงผลประโยชนที่เสียไปถาเขาตองออกจากองคการ ซึ่งมีอิทธิพลตอ
การเลือกที่จะอยูในองคการตอไป
2.3 ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง จิตสํานึก
ในการดํารงอยูเปนสมาชิกขององคการ รูสึกวาเมื่อเขาเปนสมาชิกขององคการแลวก็ตองมีความผูกพัน
และจงรักภักดีตอองคการ ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกตองและสมควรกระทํา ถือเปนพันธะผูกพันที่ตองมีตอ
การปฏิบัติหนาที่ในองคการ
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ไดรับบรรจุเขารับเปนขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานในกลุมงานที่
ทําหนาที่งานบริหารและธุรการ นักวิชาการในสายวิชาการและวิชาชีพตางๆ เชน เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป นักตรวจสอบภายใน นักประชาสัมพันธ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการ
ศึกษา นักวิจัย นักแนะแนวการศึกษา นักวิทยาศาสตร นักวิเทศสัมพันธ นิติกร บรรณารักษ บุคลากร
พยาบาล สถาปนิก เจาหนาที่หองทดลอง ชางทันตกรรม ผูชวยทันตแพทย ผูปฏิบัติงานทันตกรรม
ผูปฏิบัติงานหองสมุด ผูปฏิบัติงานบริหาร พนักงานรังสีเทคนิค ชางเครื่องคอมพิวเตอร ชางเทคนิค
และชางอิเล็กทรอนิกส เปนตน
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กรอบความคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
2. คุณภาพชีวิตการทํางาน (Walton. 1974)
ไดแก
2.1 การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2.2 สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ
คํานึงถึงสุขภาพ
2.3 ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน
2.4 โอกาสและการพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง
2.5 การบูรณาการทางสังคม
2.6 ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิต
สวนตัว
2.7 ประชาธิปไตยในองคการ
2.8 งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม

ตัวแปรตาม

ความผูกพันตอองคการ
(Allen & Meyer. 1990)

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู วิ จั ย ได ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ย วของ และนํ าเสนอตามหั วข อ
ดังตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
3. คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในตางประเทศ
4.2 งานวิจัยในประเทศ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน ไดถูกนํามาใชเมื่อปลายป ค.ศ. 1960 (Huse. 1985) ในระยะแรก
นั้น คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง คุณภาพของสัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานกับสิ่งแวดลอม
ทั้งหมดของการทํางาน และมักจะถูกนําไปใชในความหมายในมิติของงานที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ปจจัยทางเศรษฐกิจและเทคนิคในการออกแบบงาน ตอมาคํานี้ไดแพรหลายและไดรับความนิยมอยาง
รวดเร็ว แตความหมายแตกตางกันตามขอบเขตของงาน และกลุมคนที่แตกตางกัน
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2530: 266) ใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง ชีวิตการ
ทํางานที่มีศักดิ์ศรี เหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณคาความเปนมนุษยของบุคลากร นั่นก็คือชีวิตการ
ทํางานที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถสนองความตองการพื้นฐานที่กําลังเปลี่ยนไปในแตละยุค
สมัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2551: 4-5) ไดใหนิยามวา คุณภาพ
ชีวิตการทํางาน หมายถึง องคประกอบตางๆ ที่ประกอบเปนคุณภาพชีวิตของการทํางานในสถาน
ประกอบการของคนทํางาน เชน การที่ลูกจางมีวันทํางานและไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม มี
รายไดเพิ่มจากรายไดประจํา อาทิ มีรายไดจากการทํางานลวงเวลาจากสถานประกอบการ ไดรับเงิน
พิเศษจากสถานประกอบการ ไดแก คาบริการ คาทิป เบี้ยขยัน รวมทั้งมีวันหยุด วันลา และไดรับ
คาจางตามปกติโดยไมตองทํางานในวันหยุดและวันลา ตลอดจนไดรับสวัสดิการครบถวนตาม
กฎกระทรวงแรงงาน ไดรับความคุมครองความปลอดภัยจากการทํางาน มีความมัน่ คงและกาวหนาใน
การทํางาน เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมถึงสภาวะการเปนหนี้และการออมเงินของคนทํางาน
สโครแวน (Skrovan. 1983: 18) ไดใหคําจํากัดความของคุณภาพชีวิตการทํางานไววา
คุณภาพการทํางานเปนกระบวนการขององคการทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางแข็งขันของสมาชิกทุก
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ระดับขององคการในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน วิธีการ และผลลัพธตาง ๆ ใหดีขึ้น
กระบวนการที่ยึดหลักคานิยมรวมกันนี้มุงบรรลุเปาหมายสองมิติ คือดานประสิทธิผลขององคการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในองคการ
ฮูสเซและคัมมิงส (Huse & Cummings. 1985: 198-200) ไดใหความหมายไววา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานเปนความสอดคลองกันระหวางความรูสึกของบุคคลที่ไดรับการตอบสนองในสิ่งที่
คาดหวังกับความมีประสิทธิผลขององคการ หรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ประสิทธิผล
ขององคการอันเนื่องมาจากความเปนอยูที่ดี ที่พนักงานไดรับรูผานประสบการณจากการทํางานทําให
พนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ทําสงผลใหพนักงานมีขวัญกําลังใจที่ดี ตองการปรับปรุงศักยภาพของ
ตนเพื่อใหทํางานไดดีขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิต
โคสเซน (Kossen. 1991: 217) ไดใหความหมายไววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง
การทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานมีประสิทธิผล ตอบสนองความตองการและเพิ่มคุณคาใหกับ
พนักงานในองคการ
ราโอ (Rao. 1992: 209) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การใหความสําคัญแก
พนักงานในองคการ โดยมุงเนนกระบวนการที่ทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุขและเกิดความ
พึงพอใจในงานสูง นําไปสูผลที่ไดรับคือพนักงานมีความผูกพันตอองคการและนําองคการบรรลุ
เปาหมายไดในที่สุด
คาสิโอ (Casio. 1992: 23-24) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน ไวสองแนวทาง คือ
1) คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนกระบวนการที่องคการกําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของ
ของพนักงานทั้งดานรางกายและจิตใจ 2) คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การรับรูของพนักงานวา
พวกเขามีความปลอดภัย ไดรับการตอบสนองความตองการและสามารถที่จะเติบโตและพัฒนาใน
ฐานะที่เปนทรัพยากรบุคคลในองคการ
จากความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานที่กลาวมาขางตน สามารถแบงความหมาย
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนสองมิติ คือ ในมิติของพนักงานนั้นคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง
ความรูสึกของพนักงานตอสภาพการทํางานและประสบการณในการทํางานในองคการ ที่ไดรับการ
ตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ ทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุขและมีสุขภาพดี
อีกดานหนึ่งเปนมิติขององคการ คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง กระบวนการที่องคการจัดใหมีขึ้น
เพื่อสนับสนุนใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุข โดยพยายามตอบสนองความตองการหรือความ
คาดหวังของพนักงานเพื่อใหเกิดผลทางบวกตอองคการทั้งในดานทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน
ของพนักงาน เชน ความพึงพอใจในงาน มีความกระตือรือรนในการทํางาน เปนตน
สรุปไดวา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจที่พนักงานหรือผูปฏิบัติงาน
ไดรับจากการทํางานและประสบการณการทํางานในองคการที่สามารถตอบสนองตามความคาดหวัง
และความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจ โดยผานกระบวนการที่องคการไดจัดใหมีขึ้นเพื่อสนับสนุน
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ใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุขและมีสุขภาพจิตดี
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
แนวคิดของวอลตัน (Walton. 1974) ไดกําหนดเกณฑคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่ง
ประกอบดวยคุณสมบัติ 8 ประการดังนี้
1. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คาตอบแทนเปนสิ่งที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิต
ในการทํางานได เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความตองการทางเศรษฐกิจและมุงทํางานเพื่อใหไดรับการ
ตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนความตองการสําหรับการมีชีวิตอยูรอด นอกจากจะสรางความ
คาดหมายในคาตอบแทนสําหรับตนแลว บุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผูอื่นในประเภทของงาน
แบบเดียวกัน ดังนั้นเกณฑในการตัดสินเกี่ยวกับคาตอบแทนที่จะบงชี้วามีคุณภาพชีวิตการทํางานจะ
พิจารณาในเรื่องเหลานี้คือ
1.1 ความเพียงพอ คือ คาตอบแทนที่ไดจากการทํางานนั้นเพียงพอที่จะดํารงชีวิตอยูตาม
มาตรฐานสังคม
1.2 ความยุติธรรม ประเมินจากความสัมพันธระหวางคาตอบแทน มีลักษณะงาน
พิจารณาไดจากการเปรียบเทียบคาตอบแทนที่ไดรับจากงานของตนกับงานที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน
หมายถึง รายไดประจํา ไดแก เงินเดือนหรือเงินตอบแทนที่ไดจากการปฏิบัติงานเต็มเวลา ไดรับอยาง
เพียงพอที่จะดํารงชีวิตตามอัตภาพของตน และไดรับอยางยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบตําแหนงของตน
กับตําแหนงหนาที่อื่นที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน
2. สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมทาง
กายภาพของสถานที่ทํางาน บริการเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใชที่จัดไวอํานวยตอการปฏิบัติหนาที่ที่ดี
ที่สุด คํานึงถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่มีผลตอสุขภาพของผูใหบริการและผูรับบริการ โดย
ครอบคลุมถึงการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค การใชประโยชน ความสะดวกสบายและความ
พอใจของผูปฏิบัติงาน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและมีการกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติและระเบียบการจัด
สภาพการทํางาน
2.1 การจัดสถานที่ทํางาน หมายถึง ความเพียงพอของอาคารสถานที่ในการทํางานและ
หองทํางานที่มีความสะดวกสบาย
2.2 สภาพแวดลอมในที่ทํางาน หมายถึง ไมมีมลภาวะที่เปนอุปสรรคในการทํางาน เชน
เสียงและกลิ่นรบกวน เปนตน
3. โอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสในการเสริมสราง
ความสามารถในการทํางานใหมีคุณภาพ โดยการใหบุคคลมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สามารถควบคุม
งานดวยตนเองได สามารถใชทักษะความรูความสามารถที่มีอยู รูจักหาหรือไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับ
กระบวนการทํางาน แนวทางปฏิบัติและสามารถคาดคะเนผลของการปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสม
มีการวางแผนการทํางานและไดมีสวนชวยเหลือในการทํางานทุก ๆ ขั้นตอน โดยมีลักษณะงาน ดังนี้
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3.1 ทักษะการทํางานที่ซับซอน เปนการพิจารณาจากความมากนอยของงานที่
ผูปฏิบัติงานไดใชความรูความชํานาญมากขึ้นกวาที่จะปฏิบัติดวยทักษะคงเดิม เปนการขยายขีด
ความสามารถในการทํางาน
3.2 ความรูใหมและความเปนจริงที่เดนชัด คือ บุคคลไดรับการพัฒนาใหรูจักหาความรู
เกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางตาง ๆ ในการปฏิบัติ ตลอดจนผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากแนวทาง
นั้น ๆ เพื่อทําใหบุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบัติงานและผลที่จะเกิดขึ้นอยางถูกตองและ
เปนที่ยอมรับ
3.3 ภารกิจทั้งหมดของงาน เปนการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลที่เกี่ยวกับการทํางาน
ผูที่ปฏิบัติจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญที่จะปฏิบัติงานนั้นไดดวยตนเองทุกขั้นตอน
ไมใชปฏิบัติไดเปนบางสวนของงาน
3.4 การวางแผน คือ บุคคลที่มีสมรรถภาพตองมีการวางแผนที่ดีในการปฏิบัติงานตาง ๆ
4. ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน หมายถึง การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานมาก
ขึ้น ไดรับเตรียมความรูและทักษะเพื่อหนาที่ที่สูงขึ้น มีโอกาสประสบความสําเร็จในงานตามที่มุงหวัง
อันเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน ครอบครัวและผูเกี่ยวของและมีความมั่นคงในรายไดหรือหนาที่ที่ไดรับ
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน หมายถึง การทํางานรวมกันเปนการที่
ผูปฏิบัติงานเห็นวาตนเองมีคุณคา รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อนรวมงาน มีการยอมรับและ
รวมมือกันทํางานดวยดี สามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได ซึ่งเปนการเกี่ยวของกับสังคมของ
องคการ ธรรมชาติความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมีผลตอบรรยากาศในการทํางาน ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวนี้พิจารณาไดจาก
5.1 ความเปนอิสระจากอคติ เปนการพิจารณาการทํางานรวมกัน โดยคํานึงถึงทักษะ
ความสามารถ ศักยภาพของบุคคล ไมควรมีอคติหรือไมควรคํานึงถึงพวกพอง และยึดถือเรื่องสวนตัว
มากกวาความสามารถในการทํางาน
5.2 ไมมีการแบงชั้นวรรณะในองคการหรือทีมงาน
5.3 การเปลี่ยนแปลงในการทํางานรวมกัน คือ ควรมีความรูสึกวาบุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาเดิมได
5.4 มีการสนับสนุนในกลุม คือ มีลักษณะการทํางานที่ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
เขาใจในลักษณะของบุคคล ใหการสนับสนุนทางดานอารมณและสังคม
5.5 มีความรูสึกวาการทํางานรวมกันที่ดีในองคการมีความสําคัญ
5.6 มีการติดตอสื่อสารในลักษณะเปดเผย คือ สมาชิกในองคการหรือบุคคลที่ทํางานควร
แสดงความคิดเห็น ความรูสึกของตนอยางแทจริงตอกัน
6. ธรรมนูญในองคการหรือประชาธิปไตยในองคการ หมายถึง การยึดหลักธรรมนูญเปนหลัก
ในการทํางานโดยในการทํางานบุคคลไดรับความเคารพในสิทธิสวนบุคคล มีอิสระในการพูด มีความ
เสมอภาคในเรื่องตางๆ ของงานตามความเหมาะสมและใหความเคารพตอความเปนมนุษยดวยกันของ

12
ผูรวมงาน ซึ่งสามารถพิจารณาไดจาก
6.1 การปกปองขอมูลเฉพาะของตน ในลักษณะการปฏิบัติงาน ผูบริหารอาจตองการ
ขอมูลตาง ๆ เพื่อการดําเนินงาน ซึ่งผูปฏิบัติก็จะใหเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีสิทธิที่
จะไมใหขอมูลอื่น ๆ ที่เปนเฉพาะสวนตน ครอบครัว ซึ่งไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
6.2 มีอิสระในการพูด คือ การมีสิทธิที่จะพูดถึงการปฏิบัติงาน นโยบายเศรษฐกิจหรือ
สังคมขององคการผูบริหาร โดยปราศจากความกลัววาจะมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบของ
ตน
6.3 มีความเสมอภาค เปนการพิจารณาถึงความตองการรักษาความเสมอภาคในเรื่อง
ของบุคคล กฎระเบียบ ผลที่พึงไดรับ คาตอบแทนและความมั่นคงในงาน
6.4 ใหความเคารพตอหนาที่ ความเปนมนุษยของผูรวมงาน
7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตดานอื่น หมายถึง การแบงเวลาใหมีสัดสวนเหมาะสม
ระหวางการใชเวลาสําหรับกิจกรรมของตน งาน ครอบครัว และสังคม
8. ลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม หมายถึง กิจกรรมการทํางานที่ดําเนินไปในลักษณะ
ที่ไดรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะกอใหเกิดการเพิ่มคุณคา ความสําคัญของงานและอาชีพของผูปฏิบัติ
เชน การที่ผูปฏิบัติงานรับรูวาองคการของตนมีสวนรวมรับผิดชอบในการรณรงคสังคม การเมืองและ
อื่น ๆ การทํางานที่รับผิดชอบตอการทําใหสังคมของชุมชนตลอดจนหนวยงานอื่นๆ ในการกระทํา
กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนอื่นๆ
ในขณะที่ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฮูสเซ และคัมมิ่ง (Huse &
Cummings. 1985: 198-200 ไดวิเคราะหลักษณะคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวยลักษณะดาน
ตาง ๆ 8 มิติดวยกันคือ
1. การใหผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเพียงพอตอการครองชีพ หมายถึง การไดรับรายไดและ
ผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐานการดํารงชีวิต ซึ่งผูทํางานรูสึกวาเหมาะสมและเปน
ธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอื่น คําถามที่ใชในการสํารวจตรวจสอบก็จะเกี่ยวเนื่องกับฐาน
เงินเดือน (มีโครงสรางเงินเดือนที่เปนระบบชัดเจน) สวัสดิการ สิทธิประโยชน การปรับอัตราเงินเดือน
และคาครองชีพที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ
2. สภาพแวดลอมการทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง การที่บุคลากรได
ปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สถานที่ทํางานไมสงผลเสียตอสุขภาพและไมเสี่ยงอันตราย
ดวยการจัดหา ติดตั้ง และมีอุปกรณหรือเครื่องมือที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน และไมมีสภาพที่
กอใหเกิดอันตรายใดๆ อีกทั้งยังตองมีแผนระวังภัยที่ดีดวย
3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หรือ “โอกาสพัฒนาศักยภาพ” หมายถึง การที่บุคลากร
ไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ทํา โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก
งานที่ไดใชทักษะและความสามารถที่หลากหลาย งานที่มีความทาทาย งานที่ผูปฏิบัติงานมีความเปน
อิสระในการทํางานของตน งานที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ มีการประเมินความรูความสามารถ
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ของบุคลากรและจัดอบรมในรูปแบบตางๆ ทั้งในหอง นอกหอง ศึกษาดูงาน รวมถึงการชมเชยให
รางวัลเมื่อมีผลงานที่ดี
4. การสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดวยการสรางโอกาสที่
มองเห็นไดอยางเปนระบบ ทั้งการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและตําแหนงงาน ตลอดรวมถึงการโยกยาย
สลับสับเปลี่ยนหนาที่การทํางานที่สอดรับกับศักยภาพและความสามารถของแตละคน ที่สําคัญตอง
ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน การสรางความสัมพันธที่ดีภายในองคการ
หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน ที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มี
ความอบอุนเอื้ออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา บุคลากรไดรับการยอมรับและมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น การใหรูจักแบงปน การจัดกิจกรรมรวมกัน และการทํางานเปนทีมทั้งที่อยูในสาย
งานเดียวกัน หรือขามสายงาน มีสวนชวยสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นทั้งสิ้น
6. ลักษณะการบริหารงาน หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอ
บุคลากรอยางเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิสวนบุคคล ผูบังคับบัญชายอมรับฟงขอคิดเห็นของ
บุคลากร มีระบบงาน วิธีปฏิบัติงาน และแผนงานที่ชัดเจน เพื่อใหทุกคนไดปฏิบัติตามอยางถูกตอง อีก
ทั้งยังมีชองทางรองเรียน หรือแสดงความคิดเห็นไดตามสมควร รวมทั้งบรรยากาศขององคการมีความ
เสมอภาคและยุติธรรม
7. ภาวะอิสระจากงาน หมายถึง ภาวะที่บุคลากรมีความสมดุลในชวงเวลาการทํางานกับ
ชวงเวลาการดําเนินชีวิตโดยสวนรวม ความสมดุลของการทํางานกับการใชเวลาวางและเวลาที่ใหกับ
ครอบครัว มีเวลาสวนตัวเพื่อความผอนคลาย และมีเวลาใหครอบครัวเพื่อมีชีวิตที่ดีพรอม อีกทั้งยังเปด
โอกาสใหทําประโยชนกับสังคมและชุมชน
8. ความภูมิใจในองคการ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานใน
องคการที่มีชื่อเสียงและรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและมีความรับผิดชอบตอสังคม ไมอายใครที่
จะบอกตอเพื่อนหรือคนภายนอกทั่วไปวาทํางานที่ใด และทําหนาที่อยูในสวนไหนขององคการ
แนวคิดของโรเซนธาล (Rosenthal. 1989: 4-8 ) กลาวถึง คุณลักษณะของคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน 5 ประการ ไดแก
1. ไมเปนงานที่อันตราย นาเบื่อ บั่นทอนสุขภาพ อุดอู และเครียด
2. เปนงานที่บุคลากรสามารถมองเห็นถึงความสําเร็จของงานที่ตนทําได เปดโอกาสใหมีสวน
แกปญหาและสามารถริเริ่มอะไรใหมๆได บุคลากรสามารถใชความรูความสามารถไดอยางเต็มที่ เปด
โอกาสใหไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ได บุคลากรไดรับความกาวหนาในอาชีพ การทํางานที่มีวันหยุดหรือมีเวลา
พักผอน มีโอกาสไดทํางานลวงเวลาไดบาง สามารถยืดหยุนเวลาการทํางาน หรือสามารถทํางาน
ชั่วคราว (Part–Time Work) ได
3. เปนงานที่มีเกียรติไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอกและหนวยงานภายใน
4. เปนงานที่มีความมั่นคง สามารถยึดถือเปนอาชีพได

14
แนวคิดของยากายามา (Yasgayama. 1993: 151) แหงมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุน
ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายธุรการ โดยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง
ดังกลาวกับประเทศตางๆ และไดสรุปมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานจะตองประกอบดวยเรื่อง
ตอไปนี้
1. คาตอบแทนที่พอเพียงและเปนธรรม
1.1 เงินเดือนที่พอเพียง
1.2 คาตอบแทนที่เปนธรรม
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
2.1 จํานวนชั่วโมงการทํางานที่สมเหตุสมผล
2.2 สภาพสถานที่ทํางานที่เหมาะสม
2.3 หองทํางานถูกสุขลักษณะ
3. โอกาสเบื้องตนในการใชและพัฒนาความรูความสามารถของบุคคล
3.1 มีอิสระในการทํางาน
3.2 มีโอกาสใชความรูความสามารถในหลายๆ ดาน
4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีความมั่นคงในหนาที่การงาน
4.1 มีการพัฒนาตนเอง
4.2 มีโอกาสใชความรูความสามารถอยางเต็มที่
4.3 มีความมัน่ คงในหนาที่การงาน
5. การยอมรับทางสังคมในหนวยงาน
5.1 ไดรับการปฏิบัติที่ปราศจากอคติใดๆ
5.2 ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค
5.3 ไดรับการปฏิบัติตอกันอยางเปดเผย
6. การกําหนดระเบียบขอบังคับของหนวยงาน
6.1 เคารพในเรื่องสวนบุคคล
6.2 เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
6.3 เคารพในความเสมอภาค
7. การไดรับการปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารเกี่ยวกับแรงงาน
8. การกําหนดความสัมพันธอันเหมาะสมระหวางการทํางานกับการดําเนินชีวิตของพนักงาน
9. บทบาทสังคมที่สัมพันธกับชีวิตการทํางาน
ณัฎฐา บัวหลวง (2550: 11-18) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดรวมมือกับ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและไดกําหนดกรอบ
แนวทางเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยผลการศึกษายืนยันปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการ
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ทํางานทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับทฤษฎีองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของวอลตัน ที่มีแนวคิด
คุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ คือ คาตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาความสามารถบุคคล ความกาวหนา
และความมั่นคงในงาน การบูรณาการดานสังคม ธรรมนูญในองคการ ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับ
ชีวิตดานอื่น การเกี่ยวของสัมพันธกับชุมชน ซึ่งการปรับใชทฤษฎีตางประเทศมาปรับใหเปนแบบไทย
สามารถสรุปเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 4 มิติ ดังภาพที่ 1
การพัฒนาความสามารถของบุคคล
(Competency development)
ธรรมนูญหรือประชาธิปไตยใน
องคการ (Constitutionalism)
ความกาวหนาและความมั่นคง
ในงาน (Growth and Security)
การบูรณการทางสังคม
(Social Integration)

ปจจัยดานการทํางาน
มิติดานการทํางาน

ปจจัยดานสังคม

มิติดานสังคม

ความเกี่ยวของสัมพันธกับชุมชน
(Social Relevance )
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต
ดานอื่น (Total Life Space)
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ (Safe and Healthy
Condition)

ปจจัยดานสวนตัว

มิติดานสวนตัว

ปจจัยดานเศรษฐกิจ

มิติดานเศรษฐกิจ

คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
(Adequate and Fair
Compensation)
ภาพที่ 1 กรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 4 มิติ
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2549: 2-8) ไดศึกษาแนวคิด คุณภาพชีวิตและ
การทํางาน โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงานขาราชการพลเรือน เมื่อป 2548
ชี้ใหเห็นวาภาคราชการไทยมีการใชมาตรการและแนวทางปฏิบัติหลายอยางเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
และความสมดุลระหวางชีวิตกับงานของบุคลากร ซึ่งเปนแนวทางสําคัญที่มีการใชอยูในปจจุบันอาจ
แยกได 3 แนวทาง คือ
1. กรอบแนวทางบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและการทํางาน ตามมิติของ HR Scorecard
มาประยุกตใชในขาราชการพลเรือนไทย โดยกําหนดมาตรวัดและตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหาร
จัดการทรัพยากรในสวนราชการ เปน 5 มิติ ไดแก
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง สวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังตอไปนี้
(ก) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งสอดคลองและ
สนับสนุนใหบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(ข) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ กําลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะที่เหมาะสม สอดคลองกับการบรรลุภารกิจ และความจําเปนของสวนราชการทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคนทั้งการวิเคราะหงานและวิเคราะหอัตรากําลัง
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2535: 38 – 39) กลาววา คุณลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่ดีจะตองประกอบดวย
1. ความมั่นคง
2. ความสามารถในเรื่องคาจางและรางวัล
3. ความยุติธรรมในสถานที่ทํางาน
4. ปลอดภัยจากการควบคุมที่เขมงวด
5. งานทีม่ ีความหมายและนาสนใจ
6. กิจกรรมและงานมีความหลากหลาย
7. งานมีลักษณะทาทาย
8. มีขอบเขตการตัดสินใจดวยตนเอง
9. โอกาสการเรียนรูและความเจริญกาวหนา
10. ผลสะทอนกลับและรับรูเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
11. อํานาจหนาที่ในงาน
12. ไดรับการยอมรับจากการทํางาน
13. ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
14. มีอนาคตที่ดี
15. ความสัมพันธระหวางงานกับสภาพแวดลอมภายนอก
16. มีโอกาสเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจ ความชอบ และความคาดหวัง
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สมยศ นาวีการ (2553: 6) กลาววา คุณลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีจะตอง
ประกอบดวย
1. ความมั่นคง
2. ผลตอบแทนที่เปนธรรม
3. ความยุติธรรมภายในสถานที่ทํางาน
4. งานที่นาสนใจและทาทาย
5. การมอบหมายงานหลายดาน
6. การควบคุมงาน สถานที่ทํางานและตนเอง
7. ความทาทาย
8. ความรับผิดชอบ
9. โอกาสเรียนรูและการเจริญเติบโต
10. การรูผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
11. อํานาจหนาที่
12. การยกยอง
13. งานที่กาวหนา
ดังนั้นถาองคกรใดอยากสรางความจงรักภักดีใหเกิดขึ้นในใจของบุคลากรทุกคนแลว คุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่ดีจะชวยเพิ่มความผูกพันที่บุคลากรมีตอองคการไดเปนอยางดี

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
ปจจุบันนักวิชาการที่ศึกษาดานองคการและการบริหารงานตามแนวพฤติกรรมศาสตร ได
ใหความสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองคการ เพราะตางก็มีแนวคิดวาความสุขและความ
พึงพอใจของบุคคลในองคการ จะนํามาซึ่งความมีประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ
ความผูกพันองคการก็เปนแนวความคิดหนึ่งที่ไดมีการศึกษาวิจัยกันมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อตองการรักษา
บุคลากรใหคงอยูกับองคการ มีความผูกพันและมีความรูสึกจงรักภักดีตอองคการตลอดไป
ความหมายความผูกพันตอองคการ
มีผูใหความหมายความผูกพันตอองคการไวหลายแนวคิด ดังนี้
เชลดอน (Sheldon. 197: 143) กลาววา ความผูกพันตอองคการ คือ ทัศนคติ หรือ
ความรูสึกที่สมาชิกมีตอองคการในทางบวก ซึ่งเชื่อมโยงใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ ทําให
เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหองคการบรรลุเปาหมาย
พอตเตอร และคณะ (Porter, et al. 1974: 603) กลาววา ความผูกพันตอองคการ
หมายถึง ลักษณะความสัมพันธอยางแนนแฟนของแตละบุคคลกับองคการ ที่แสดงถึงความเปน
อันหนึ่ง อันเดียวกัน และเขาไปมีสวนรวมในองคการ ประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ ไดแก
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1. มีความเชื่ออยางแรงกลา ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
2. มีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนของ
องคการ
3. มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะพยายามรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคการ
บูแคนัน (Buchanan. 1974: 533) กลาววา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง
ความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน มีความรูสึกผูกพันทางใจที่มีตอเปาหมายและคานิยมขององคการ มี
รวมถึงบทบาทหนาที่ของตนเองที่เกี่ยวของกับองคการ มีองคประกอบ 3 ประการ ไดแก
1. การเปนสวนหนึ่งขององคการ คือ การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการมาเปน
เปาหมายของตน
2. การมีสวนรวมเกี่ยวพันกันกับองคการ คือ ความรูสึกผูกพันทางจิตใจในภาระหนาที่ตอ
องคการ
3. ความจงรักภักดี คือ ความรูสึกรักและผูกพันที่มตี อองคการ
อัลเลน และเมเยอร (Allen & Meyer. 1990: 1-18) กลาววา ความผูกพันตอองคการ
หมายถึง สภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มีตอองคการ เปนอิทธิพลสําคัญตอการตัดสินใจในการที่จะคงไว
ซึ่งการเปนสมาชิกขององคการ และการมีจิตสํานึกในการดํารงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป
สเตียร (Steers. 1991) ไดใหความหมายความผูกพันตอองคการวา หมายถึง การแสดงออก
ถึงความสัมพันธอยางแรงกลาของแตละบุคคลที่มีตอองคการ ซึ่งสามารถแบงลักษณะของความผูกพัน
ตอองคการได 3 ประการ คือ ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ
ความเต็มใจที่จะใชความพยายามในการทํางาน ความปรารถนาที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคการ
ตอไป มีความจงรักภักดีตอองคการ ซึ่งเปนความสัมพันธที่แตละบุคคลตั้งใจจะมอบสิ่งที่เปนประโยชน
แกองคการ เพื่อจุดมุงหมายที่จะชวยใหองคการประสบความสําเร็จและเจริญรุงเรือง
สรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกตอองคการ ในลักษณะที่รูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ ยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคการ มีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการทํางานเพื่อความสําเร็จขององคการ
มีความจงรักภักดีตอองคการ และตองการที่จะทํางานกับองคการตอไป
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
อัลเลน และเมเยอร (Allen & Meyer. 1990: 1-18) กลาววา ความผูกพันตอองคการ
คือ สภาวะทางจิตใจที่ทําใหบุคคลไดยึดมั่นอยูกับองคการ ประกอบดวยแนวความคิด 3 สวนดังนี้
1. แนวความคิดดานทัศนคติ แนวความคิดนี้ กลาวไววา ความผูกพันตอองคการเปน
ความรูสึกของบุคคลที่รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ มีผูใหความหมายของความผูกพันตอ
องคการวา
1) ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
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หมายถึง การที่เปาหมายขององคการและของบุคคล สามารถรวมไปในทิศทางเดียวกันได หรือเกิด
ความสอดคลองกัน เมื่อบุคคลพิจารณาแลวเห็นวาบรรทัดฐานและระบบคานิยมขององคการเปนสิ่งที่
ยอมรับได บุคคลก็จะแสดงตนเองวาเห็นดวยกับจุดหมายปลายทางขององคการ และตั้งใจที่จะยอมรับ
จุดหมายนั้น บุคคลจะประเมินองคการและรูสึกตอองคการในทางที่ดี รูสึกยินดีและภาคภูมิใจกับการ
การเปนสมาชิกหรือเปนสวนหนึ่งขององคการ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ขององคการ เชื่อมั่น
วาองคการจะนําเขาไปสูความสําเร็จได และมองเห็นแนวทางที่จะทําใหองคการบรรลุถึงเปาหมาย
รูสึกถึงโอกาสและสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานได
2) ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหแกองคการ
หมายถึง การแสดงออกของความพยายามอยางเต็มที่ เต็มใจ และตั้งใจที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ
สติปญญาในการทํางานเพื่อประโยชนและความกาวหนาขององคการ และสรางสรรคใหองคการบรรลุ
เปาหมายหรืออยูในสถานะที่ดี มีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรม ความสม่ําเสมอ ความคงเสนคงวา
ในการทํางาน ใชความพยายามอยางมากเพื่อตอบสนองหรือมุงสูเปาหมายขององคการไดสะดวกขึ้น มี
ความคิดเสมอวา งานคือหนทางซึ่งตนสามารถทําประโยชนและทําใหองคการบรรลุเปาหมายได จึงทํา
ใหเขามีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับที่ดีกวาคนอื่น เมื่อปญหาเกิดขึ้นก็จะพยายามชวยกันแกปญหา
3) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคการ
หมายถึง การแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซื่อสัตยตอองคการ เปนความตอเนื่องในการปฏิบัติงานโดย
ไมโยกยายเปลี่ยนที่ทํางาน พยายามรักษาสมาชิกภาพไวโดยไมโยกยายไปไหน จะแสดงใหเห็นถึงความ
ไมเต็มใจหรือปฏิเสธที่จะลาออกจากองคการหรือเปลี่ยนงานไมวาจะเปนการเพิ่มเงินเดือน รายได
สถานภาพ ตําแหนง ความมีอิสระทางวิชาชีพ ตลอดจนความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานที่ดีขึ้น เปน
ความตั้งใจและปรารถนาอยางแนวแนที่จะคงความเปนสมาชิกตอไป เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมาย ไม
คิดจะลาออกไมวาองคการจะอยูในสภาวะปกติ หรืออยูในภาวะวิกฤตการณอันเนื่องมาจากสาเหตุ
ตางๆ
2. แนวความคิดทางดานพฤติกรรม ความผูกพันตอองคการในรูปความสม่ําเสมอของ
พฤติกรรม เมื่อคนมีความผูกพันตอองคการแลวจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมที่ตอเนื่องหรือความ
คงเสนคงวาในการทํางาน การที่คนผูกพันตอองคการ จะพยายามรักษาสมาชิกภาพไวโดยไมโยกยาย
เปลี่ยนแปลง หรือลาออกจากที่ทํางาน ก็เนื่องดวยไดเปรียบเทียบผลประโยชนที่จะไดรับและ
ผลประโยชนที่ตองสูญเสียไป หากละทิ้งสภาพของสมาชิกหรือลาออกไปอยางถี่ถวน ผลเสียนี้จะ
พิจารณาในลักษณะของตนทุนที่จะเกิดขึ้น หรือผลประโยชนที่จะสูญเสียไป ทฤษฎีที่เปนแนวความคิด
นี้ เรียกวา ทฤษฎี Side-bet ของ Becker ซึ่งสรุปไดวา การพิจารณาความผูกพันตอองคการเปนผล
มาจากการที่คนเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักวา ถาหากเขาลาออกจากองคการเขาจะไดรับหรือตองสูญเสีย
อะไรบาง
3. แนวคิดที่เกี่ยวกับความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม แนวคิดนี้ กลาววา ความผูกพัน
ตอองคการเปนความจงรักภักดีและเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคการ ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัดฐานของ
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องคการและสังคม บุคคลรูสึกวาเมื่อเขามาเปนสมาชิกขององคการแลวตองมีความผูกพันตอองคการ
เพราะนั่นคือความถูกตองและความเหมาะสมที่ควรจะทํา ความผูกพันตอองคการจึงเปนพันธะผูกพัน
ที่สมาชิกจะตองมีตอหนาที่ ทุมเทปฏิบัติงานใหกับองคการ
นิวสตอรม และเดวิส (สุกรรณิการ เจียมคงอยู. 2550: 36 ; อางอิงจาก Newstorm &
Davis. 1983: 98) ไดเสนอตารางผลของความผูกพันตอองคการในระดับตางๆ ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลของความผูกพันตอองคการในแตละระดับ
ผลของความผูกพันตอองคการ
ระดับความ
ผูกพัน
ดานบวก
ดานลบ
1. ระดับต่ํา
-การลาออกลดนอยลง
-การลาออก ความเหนื่อยลาเพิ่มขึ้น
-ความเสียหายในการปฏิบัติงาน
การขาดงานเพิ่มขึ้น
นอยลง
-ขาดความตั้งใจที่จะคงความเปน
-คุณธรรมของบุคลากรเพิ่มขึ้น
สมาชิกขององคการ
-ผลผลิตของงานมีปริมาณต่ํา
-ขาดความจงรักภักดีตอองคการ แสดง
พฤติกรรมตอตาน
2. ระดับกลาง
-บุคลากรคงความเปนสมาชิกของ
-บุคลากรจํากัดบทบาทของตนเอง
องคการเพิ่มขึ้น ยับยั้งความตั้งใจที่ -บุคลากรจะประเมินระหวางความ
จะออกจากองคการ
ตองการขององคการกับความตองการ
-มีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น
ที่จะไมทํางาน
-ประสิทธิผลขององคการลดลง
3. ระดับสูง
-มีความรูสึกวางานมีความปลอดภัย -องคการไมสามารถใชทรัพยากรมนุษย
และมั่นใจในงาน
ใหเกิดประโยชนแกองคการได
-บุคลากรยอมรับในเปาหมายของ
-บุคลากรขาดความยืดหยุน ขาดการ
องคการที่จะเพิ่มผลผลิต
ปรับตัวและขาดความคิดสรางสรรค
-มีการแขงขันกันในการปฏิบัติหนาที่ -บุคลากรไมพึงพอใจในสัมพันธภาพที่ดี
การงานเพิ่มขึ้น
กับเพื่อนรวมงาน
-วัตถุประสงคขององคการบรรลุ
-บุคลากรจะทําผิดกฎระเบียบและมี
เปาหมาย
ความคิดเห็นไมสอดคลองกับองคการ
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คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
แมวาที่ผานมาความผูกพันตอองคการ ยังไมสามารถหาตัวแปรไดอยางสมบูรณและครบถวน
แตจากผลการวิจัยตางๆ พบวา ตัวแปรตาง ๆ ที่ถูกนํามาใชนั้นสามารถอธิบายความรูสึกผูกพันตอ
องคการได มีตัวแปรที่นักวิชาการหลายทานไดใชศึกษาความผูกพันตอองคการ ดังนี้
พอตเตอร (Porter. 1973) กลาววาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลวาจะยังคง
อยูในองคการหรือลาออกไปมี 4 ประการ คือ
1. ปจจัยดานองคการ เชน อัตราคาจาง กฎเกณฑการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง
โครงสรางและขนาดขององคการ
2. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน รูปแบบของภาวะผูนํา รูปแบบของ
ความสัมพันธในกลุมเพื่อน
3. ปจจัยดานลักษณะของงาน เชน ความซ้ําซากจําเจของงาน ความมีอิสระในการทํางาน
และความชัดเจนในบทบาทหนาที่
สเตียรส (Steers. 1977) ไดเสนอรูปแบบความผูกพันตอองคการ โดยแบงออกเปน 2 สวน
คือ
1. ปจจัยที่กําหนดความผูกพันตอองคการ ประกอบดวย
1.1. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ โอกาสในการไดรับความสําเร็จ การศึกษา
ความเครียดในบทบาท และความสนใจในชวงกลางชีวิต
1.2. ปจจัยดานลักษณะงาน ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน งานที่ทาทาย โอกาสใน
การปฏิสัมพันธทางสังคม และปริมาณงาน
1.3. ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน ไดแก ประสบการณการทํางานของบุคคล
ทัศนคติของกลุม ความสามารถในการเชื่อถือและความไววางใจ ความสําคัญของบุคคลนั้นตอองคการ
2. ผลของความผูกพันตอองคการ พฤติกรรมหรือทัศนคติ อันเปนผลมาจากความผูกพันตอ
องคการ สามารถจะคาดหวังใหนําไปสูผลที่สัมพันธกับประสิทธิผลอยางนอย 4 ประการ คือ
2.1 พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการอยางแทจริงตอเปาหมายและคานิยมของ
องคการ จะมีการมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการสูง ยกเวนแตวาเกิดดารเจ็บปวย ที่ทําใหไม
สามารถมาทํางานได ดังนั้นระดับการขาดงานจึงมีนอยกวาผูที่มีความผูกพันตอองคการต่ํา
2.2 พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการสูง จะมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะยังคง
อยูกับองคการ ตราบเทาที่พวกไดรับการสนับสนุนในการที่จะบรรลุเปาหมายตามที่พวกเขามีความเชื่อ
2.3 พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการสูง จะตั้งใจที่จะใชความพยายามอยางมากเพื่อ
องคการ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยในตางประเทศ
งานวิจัยในตางประเทศ มีดังนี้
โรเดส และคณะ (Rhoades, et al. 2001) ศึกษาทดสอบความสัมพันธของ
ประสบการณที่ไดรับจากการทํางาน ไดแก ผลตอบแทนจากองคการ ความยุติธรรมดานกระบวนการ
การกําหนดรางวัลและผลตอบแทน และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา กับการรับรูการสนับสนุน
จากองคการ ความผูกพันตอองคการดานจิตใจ และการลาออกของพนักงาน โดยศึกษากับกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนพนักงานจากหลายองคการ จํานวน 367 คน ผลการศึกษาพบวา ประสบการณที่ไดรับ
จากการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการดานจิตใจ และมีความสัมพันธทาง
ลบกับพฤติกรรมการลาออกจากงาน โดยมีการรับรูการสนับสนุนจากองคการ เปนตัวแปรกํากับ
ไอเซนเบอรเกอร และคณะ (Eisenberger, et al. 2001) ศึกษาการรับรูการสนับสนุน
จากองคการในกลุมพนักงานของบริษัทที่ใหบริการงานไปรษณียขนาดใหญในสหรัฐอเมริกาตอนเหนือ
จํานวน 413 คน ผลการศึกษาพบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความรูสึกผูกพันตอองคการดานจิตใจ ผลการปฏิบัติงาน ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ และมี
ความสัมพันธทางลบกับการลาออกจากองคการ โดยมีการผูกมัดทางใจ (Felt Obligation) และ
อารมณดานบวกเปนตัวแปรกํากับ
เวยน และคณะ (Wayne, et al. 2002) ศึกษาปจจัยกระตุนและผลลัพธของการรับ รู
การสนับสนุ นจากองคการ พบวา ความยุติธรรม (ดานผลตอบแทน และดานกระบวนการกําหนด
ผลตอบแทน) ความรูสึ กมี ส วนร วม และการไดรับ การยอมรับ จากฝายบริห าร มีความสัมพั น ธกับ
การรับรู การสนับสนุนจากองคการ และการรับรูการสนับสนุนจากองคการ สงผลตอความผูกพันตอ
องค ก ารและพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร โดยทํ า การศึ ก ษากั บ พนั ก งานและ
ผูบ ังคับบัญชา จํานวน 211 คน เชนเดียวกับผลการศึกษาของเซน และคณะ (Zhen, et al. 2005) ที่
ศึกษากับคูพนักงานและผูบังคับบัญชาจากหลายองคการในจีนตอนใต พบวา การรับรูการสนับสนุน
จากองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ผลการปฏิบัติงานตามหนาที่และพฤติกรรม
การเป นสมาชิกที่ ดีขององคการ โดยมีความเชื่อถือในองค การและการที่บุ คคลประเมิ นวาตนเองมี
คุณคาแกองคการ เปนตัวแปรกํากับ
โรเดส และไอเซนเบอรเกอร (Rhoades & Eisenberger. 2002) รวบรวมงานวิจัยที่
เกีย่ วกับการรับรูการสนับสนุนจากองคการ จํานวน 73 เรื่อง และวิเคราะหดวยวิธีเมตา พบวา การได
รับรูการดูแลที่ดีจากองคการดานความยุติธรรม การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาและสภาพการทํางาน
ที่นาพึงพอใจ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน อารมณทางบวกความผูกพันตอองคการดาน
จิตใจ ผลการปฏิบัติงานที่ดี และอัตราการลาออกที่ลดลงโดยมีการรับรูการสนับสนุนจากองคการเปน
ตัวแปรกํากับ
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คาสิโอ (Casio. 2003) ศึกษาผลกระทบของแรงจูงใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา
แรงจูงใจมีความสําคัญกวาคาตอบแทนและผลประโยชน และถาหากพนักงานมีการรับรูเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลก็จะทําใหผลรางวัลและคุณคาในตนเองเพิ่มขึ้น แรงกระตุนที่เพิ่มขึ้นก็จะนําไปสู
การเพิ่มผลผลิต ซึ่งก็จะไดรับคาตอบแทนสูงขึ้นตามไปดวย ฉะนั้นเมื่อการทํางานมีแรงจูงใจแก
พนักงานสูง ก็จะแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตการทํางานตามไปดวย
ทุง (Tung. 2007: 735-750) ศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทํางานกับความ
ผูกพันและความตั้งใจลาออกของพนักงานตรวจสอบบัญชี จํานวน 326 คน ที่ทํางานในบริษัทขนาด
ใหญ จํานวน 4 บริษัท ในประเทศไตหวัน ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางกันของคุณภาพการ
ทํางาน มีผลตอความผูกพันตอองคการ ความผูกพันตออาชีพ และความตั้งใจลาออก โดยความผูกพัน
ตออาชีพ เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความผูกพันตอองคการมากที่สุด ในทางกลับกันความผูกพันตอ
องคการไมสงผลตอความผูกพันทางอาชีพ
เมอคามาลี และธานี (Mirkamali & Thani. 2011: Online) ศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางานระหวางอาจารยมหาวิทยาลัยเตหะรานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาริฟ วัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานระหวางอาจารยมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง ใชวิธีการวิจัยหาความสัมพันธ
ศึกษากับกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ วิเคราะหขอมูลโดยใช
t-test
ผลการวิจัย พบวา 1) อาจารยมหาวิทยาลัยเตหะราน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาริฟ
มีคุณภาพชีวิตการทํางานคอนขางดี 2) ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในระดับของคุณภาพชีวิต
การทํางานระหวางคณาจารยของทั้งสองมหาวิทยาลัย แตมีความแตกตางกันเล็กนอยในดานการ
บูรณาการทางสังคมและการทํางานรวมกัน 3) เมื่อเปรียบเทียบดานที่มีความแตกตางกันพบวา
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 สถิติที่ใชในการวิจัยคือ สหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอย ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิต
การทํางานของอาจารยมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ และมีความสัมพันธใน
ระดับสูง
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการใน
ตางประเทศ พบวา มีการศึกษาความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานจากหลายตัวแปร เชน
ผลตอบแทนจากองคการ ความยุติธรรมดานกระบวนการ การกําหนดรางวัลและผลตอบแทน
การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความผูกพัน
ตออาชีพ ความผูกพันตอองคการดานจิตใจ การลาออก ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ และ
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ผลการปฏิบัติงาน วามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการหรือไม และศึกษาผลกระทบของ
แรงจูงใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรและผูบังคับบัญชา
เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจ มีความสําคัญกวาคาตอบแทนและ
ผลประโยชน และถาบุคลากรรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ก็จะเปนแนวกระตุนที่จะทําใหมี
การเพิ่มผลผลิตสูงขึ้น มีแรงจูงใจสูง ก็จะแสดงถึงคุณภาพชีวิตการทํางานดวย และคุณภาพชีวิต
การทํางานจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ ความผูกพันตออาชีพ เปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการมากที่สุด แตในทางกลับกัน ความผูกพันตอองคการ ไมสงผล
ตอความผูกพันตออาชีพ
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยในประเทศ มีดังนี้
ธณัฐชา รัตนพันธ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 2) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคลอง
ของโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 482 คน ตัวแปรแฝงที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ไดแก
ความอยูรอด ความสัมพันธภายในองคการ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และความผูกพันตอองคการ โดยมีตัวแปรที่สังเกตได 19 ตัวแปร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเบื้องตน การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหโมเดล
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (Linear Structure Relationship model Version 8.72)
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) โมเดลปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน
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 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมา คือ ความสัมพันธภายใน
องคการ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และความอยูรอด ตามลําดับ และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการไดรับอิทธิพลโดยรวมจากตัวแปร

25
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานมากที่สุด 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 ดานคาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล และดานความกาวหนาและความมั่นคง
ในงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) คุณภาพชีวิตในการทํางานกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคุณภาพชีวิตในการทํางาน จํานวน 6
ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมคุณภาพ ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล ดาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานความสัมพันธภายในหนวยงาน ดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น และดานความภูมิใจในองคการ ยกเวนคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
พบวาไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ธิดาวัลย ปลื้มคิด (2551: บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานและบรรยากาศองคการ
ในภาพรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยูใ นระดับปานกลาง ในการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับเงินเดือน และหนวยงานที่สังกัดมีความสัมพันธ
กับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แต เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับ
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน สําหรับปจจัยบรรยากาศองคการ ไดแก โครงสรางองคการ แบบ
ความเปนผูนํา เปาหมายขององคการ และการติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาทิตติยา ดวงสุวรรณ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน
และความผูกพันตอองคการ ของขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคการ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานและความ
ผูกพันตอองคการระหวางขาราชการ สาย ก กับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และระหวาง
ขาราชการสายสนับสนุน กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการวิชาชีพ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยองคการและการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ และ
4) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 329 คน
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ผลการศึกษา พบวา 1) ปจจัยดานระดับการศึกษา สายงาน ตําแหนง ระยะเวลาการจาง
ที่แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน 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 ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กลุมตัวอยาง จํานวน 313 คน ผลการวิจัยพบวา
1) คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี โดยรวมบุคลากรเห็นดวยในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
รายไดและผลตอบแทนทีเ่ พียงพอและเปนธรรม ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และใชความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนาและความมั่นคง
ในการทํางาน ดานความสัมพันธอันดี การทํางานรวมกัน และดานลักษณะการบริหาร บุคลากรเห็น
ดวยในระดับปานกลางเชนกัน สวนดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และดาน
ความภูมิใจในองคการที่มีคุณคาทางสังคม บุคลากรเห็นดวยอยูในระดับมาก 2) ความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
พบวาโดยรวมบุคลากรเห็นดวยในระดับมาก 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความ
ผูกพันตอองคการ ของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ สถานภาพการสมรส หนวยงานที่ปฏิบัติ การไดรับเกียรติ
บัตร มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนบุคคล
ดานอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงที่ปฏิบัติงาน ภูมิลําเนามีความ
สัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 สวนปจจัยสวนบุคคล ดานการ
ไดรับการพัฒนาศึกษาอบรมดูงานเพิ่มเติม ดานวิชาชีพ ที่อยูปจจุบัน ประสบการณกอนมาทํางาน
การเปนศิษยเกา และการมีอาชีพเสริม ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
ลัดดาวัลย โภควินท และวิรัชดาวัลย สุวรรณมณี (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศึกษากับประชากร จํานวน 145 คน ผลการศึกษาพบวา บุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการบูรณาการทางสังคม หรือสัมพันธภาพในองคการ มีความพอใจสูงที่สุด
รองลงมา คือ สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ดานความ
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สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ ดานธรรมนูญในองคการ ดานการเกี่ยวของสัมพันธ
กับสังคม ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน มีความพึงพอใจตามลําดับ สวน
คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สุด เนื่องจาก
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง หากเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล พบวา ใน
ภาพรวม บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน ยกเวน ปจจัยสังกัดหนวยงาน
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมและรายดานจํานวน 4 ดาน มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ดานโอกาสการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน และดานการเกี่ยวของสัมพันธกับ
สังคม โดยพบวาบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการคณะ มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาบุคลากร
สังกัดภาควิชาทั้งภาพรวมและรายดานทุกขอ
วัฒนะ พรหมเพชร และจิระวัฒน ตันสกุล (2554: 345-361) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มี
วัตถุประสงคเพีอ่ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการและหาตัวแปรทีส่ ามารถพยากรณความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน
286 คน โดยไดสุมแบบแบงชั้น เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามวัดความผูกพันและปจจัยที่มีผลตอความ
ผูกพัน และวิเคราะหความสัมพันธ และหาตัวพยากรณโดยใชสถิติความสัมพันธเชิงพหุคูณ และการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบวา 1) ประสบการณในการปฏิบตั ิงาน สัญญาจาง นโยบายและการบริหาร
ความมัน่ คงในการทํางาน ความสามารถในการทํางาน ลักษณะของงานที่ทํา ความรับผิดชอบในงาน
ความมีอสิ ระในการทํางาน ความกาวหนาในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือและความสัมพันธ
ในองคการ ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สวนสวัสดิการและคาตอบแทนมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) ไดตัวพยากรณ 6 ตัวคือ การไดรับการยอมรับนับถือ ความมีอิสระในการทํางาน
ความสามารถในการทํางาน ความกาวหนาในการทํางาน นโยบายและการบริหาร และลักษณะของ
งานที่ทําที่รวมกันพยากรณความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
อํานาจในการพยากรณ รอ ยละ 66 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณเทากับ 2.17 และ
3) ไดสรางสมการพยากรณความผูกพันตอองคการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Ý = 1.931 + 0.333X 12 + 0.371X 9 + 0.339X 6 + 0.189X 10 + (-0.129)X 4 + 0.074X 7
Z = 0.372Z 12 + 0.282Z 9 + 0.246Z 6 + 0.189Z 10 + (-0.129) Z 4 + 0.080Z 7
ฉัตรปารี อยูเย็น (2555: บทคัดยอ) ศึกษาแรงจูงใจและความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุมตัวอยาง จํานวน 638 คน
ผลการศึกษา พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม
อยูในระดับมาก เรียงลําดับ คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานตําแหนงงาน ดานลักษณะของงาน
40

40
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ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานหัวหนางาน ดานความรับผิดชอบ ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานนโยบายและการบริหารงานขององคการ ดานความมั่นคง
ในการทํางาน ดานสภาพการทํางาน และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และบุคลากรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ คือ ความผูกพันตอองคการดาน
จิตใจ ดานบรรทัดฐาน และดานการคงอยูกับองคการ และบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผาสุก
ในชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา บุคลากรที่มีขอมูลสวน
บุคคลที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ
ความผาสุกในชีวิตการทํางานแตกตางกัน และปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สันติ กรัณยไพบูลย (2555: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จังหวัดขอนแกน เปนการวิจัยเชิง
พรรณนา โดยวิธีการสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 306 คนที่ไดจากการสุมโดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรง
จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน หาความเที่ยงโดยการวิเคราะหความสอดคลองภายในมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เทากับ 0.87 เก็บขอมูลระหวางวันที่ 7 กุมภาพันธ - 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติ การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน คาต่ําสุด
คาสูงสุด คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา ความยึดมั่นผูกพันตอองคการโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จังหวัดขอนแกน อยูในระดับสูง และปจจัยที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จังหวัดขอนแกน ไดแก ความรูสึกวา
องคการเปนที่พึ่งพิงได ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ทัศนคติของกลุมตอองคการ อายุ ความทาทาย
ของงาน การรับรูเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ และระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในองคการ
นูรีมัน ดอเลาะ (2556: บทคัดยอ) ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการจําแนกตาม
คุณลักษณะสวนบุคคล และศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร กลุมตัวอยาง คือ อาจารยและเจาหนาที่สาย
สนับสนุน จํานวนทั้งสิ้น 220 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามในรูปแบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 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 ภูมิลําเนาและศาสนาที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน สวนลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตําแหนงงานและหนวยงานที่สังกัดที่
แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 3) การรับรู
บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน กับความผูกพันตอองคการในประเทศ
ไทยนั้น พบวา มีการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยประยุกตใชตัวแบบที่เปนแนวคิดและทฤษฎี
ของตางประเทศ เชน วอลตัน ฮูสเซ และคัมมิ่ง เปนตน สวนความผูกพันตอองคการ สวนใหญใช
แนวคิดและทฤษฎีของ บูแคนัน อัลเล็นและเมเยอร เปนตน วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อพัฒนาโมเดล
เชิงสาเหตุ เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ ระหวางกลุมตัวอยาง
ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ รวมทั้งปจจัยที่สงผล ตอความผูกพันตอองคการ การวิจัยสวนใหญ
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรที่ทํางานในสถาบันการศึกษา เครื่องมือที่
ใชเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง และมี
ความผูกพันตอองคการในระดับสูง ปจจัยดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรมมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สุด นอกจากนี้พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานจะมีความสัมพันธเชิงบวก
กับความผูกพันตอองคการ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด จํานวน 3,712 คน

การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 351 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยมีขั้นตอนในการเลือก
กลุมตัวอยาง ดังนี้
1. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie &
Morgan. 1970: 607-608) พบวาตองใชกลุมตัวอยาง อยางนอยจํานวน 348 คน
2. กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางตามคณะ เพื่อใหไดกลุมตัวอยางไมนอยกวาที่กําหนด ไดกลุม
ตัวอยางทั้งหมด จํานวน 348 คน ดังตาราง 2
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ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพการทํางาน
หนวยงาน
(คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย)
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑการเกษตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพลศึกษา
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะสังคมศาสตร
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ เพื่ อ ศึ ก ษา
ความยั่งยืน
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
สํ า นั ก วิ ช าเศรษฐศาสตร แ ละ
นโยบายสาธารณะ
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู
สํ า นั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา
และจิตวิทยา
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ

ประชากร (คน)
ขาราชการ ลูกจาง
พนักงาน
ประจํา มหาวิทยาลัย
11
50

รวม

กลุมตัวอยาง
(คน)
61
6

10
21
6
7

20
7
5

12
12
38
38
27
57
1,081 1 ,109
28
34
28
40

1
4
6
103
3
4

12
11
5
18
4

11
2
2
34
2

12
43
40
32
293
25
36

12
66
53
39
345
25
42

1
6
5
4
32
2
4

-

-

17

17

2

1
4

5

17
22
5

18
22
14

2
2
2

1
-

-

10
20

11
20

1
2

5
-

2
-

9
17

16
17

2
2

-

-

5

5

0
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ตาราง 2 (ตอ) จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพการทํางาน
หนวยงาน

(คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย)

ประชากร
ขาราชการ

สถาบันยุทธศาสตรทางปญญา
และวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา
สํานักหอสมุดกลาง
ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา
ศูนยกีฬา
ศูนยสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ
ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ
การจัดการขนสง
ศูนยการแพทยปญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน
สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิต
การศึกษา
ศูนยบริการวิชาการ
ศูนยภาษา มศว
สํานักงานบริหารกิจการหอพัก
รวม

ลูกจาง
ประจํา

รวม

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

กลุมตัวอยาง
(คน)

1
2
95
12

1
1
56
-

18
9
154
31

20
12
305
43

2
2
28
4

2
34
-

7
-

18
54
4
3

20
95
4
3

2
9
0
0

-

-

6

6

1

-

-

66

66

6

215

41

736

992

92

477

196

37
37
9
9
2
2
25
25
3,039 3,712

3
1
0
2
348

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด
แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ หนวยงานที่สังกัด
สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา เงินเดือน และระยะเวลาในการทํางาน จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 37 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ จํานวน 15 ขอ
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคการ
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3. ศึกษาตัวอยางเครื่องมือที่ใชวัด
4. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการใชคําและความชัดเจนของคําถาม
6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและเสนอที่ปรึกษางานวิจัย
ตรวจสอบอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช โดยมีคําถามทั้งสิ้น จํานวน 58 ขอ แบงเปน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว เปนขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก อายุ หนวยงานที่สังกัด สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา เงินเดือน
และระยะเวลาในการทํางาน จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน ศึกษาโดยใชแนวคิดของวัลตัน พัฒนาและ
ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของอาทิตติยา ดวงสุวรรณ (2551) อิสราภรณ รัตนคช (2551) อุบลวรรณ
สงกรานตานนท (2555) โดยมีขอคําถามจํานวน 37 ขอ จําแนกเปน 8 ดาน ดังนี้
1. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม จํานวน 5 ขอ (คําถามขอ 1-5)
2. สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ จํานวน 5 ขอ (คําถามขอ 6-10)
3. ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน 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. งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน จํานวน 4 ขอ (คําถามขอ 34-37)
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ ซึ่งมี 5 ระดับ คือ
จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด โดยกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ขอคําถามเชิงลบ
ขอคําถามเชิงบวก
(คะแนน)
(คะแนน)
จริงที่สุด
5
1
จริง
4
2
จริงบาง
3
3
จริงนอย
2
4
จริงนอยที่สุด
1
5
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ตัวอยาง แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน
ขอ

จริง
ที่สุด

ขอความ

จริง

จริง จริง
บาง นอย

จริงนอย
ที่สุด

0.
00.

ทานพอใจกับอัตราเงินเดือนในปจจุบัน
งานที่ทําอยูชวยใหทานไดมีโอกาสพัฒนาความรู
ความสามารถ
000. ทานมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถในงาน
เชน ไดไปอบรมสัมมนา ดูงาน ศึกษาตอ เปนตน

การพิจารณาการวัดระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน พิจารณาจากคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากร ซึ่งไดมาจากการนําคะแนนรวมของคุณภาพชีวิตการทํางาน จากนั้นแบงระดับคุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากร ออกเปน 3 กลุม คือ
1. คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับสูง
2. คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับปานกลาง
3. คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับต่ํา
โดยแบงชวงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในแตละระดับ ดวยวิธีหาความกวางของอันตรภาคชั้น
โดยใชสูตร
พิสัย
อันตรภาคชั้น =
จํานวนชั้น
=
=
=

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
5-1
3
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
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ มีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษางานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการ เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยสรางเครื่องมือวัดความผูกพันตอองคการตามแนวคิดของอัลเลนและเมเยอร โดยพัฒนา
และดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ อมรรัตน ออนนุช (2546) และปนปทมา ครุฑภัณฑ (2550) ได
แบบสอบถาม จํานวน 15 ขอ
ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา ตามแบบของลิเคอรท มี 5 ระดับ
ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด
ตัวอยาง แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือชองใดชองหนึ่ง ใน 5 ชอง ที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทานมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก
จริงที่สุด
5 คะแนน
จริง
4 คะแนน
จริงบาง
3 คะแนน
จริงนอย
2 คะแนน
จริงนอยที่สุด
1 คะแนน
ขอ

ขอความ

จริง
ที่สุด

จริง

จริง จริง
บาง นอย

จริงนอย
ที่สุด

0. ทานมีความภูมิใจที่ไดทํางานกับองคกรนี้
00. ทานจะปฏิบัติงานในองคกรนี้จนกวาจะเกษียณ
การพิจารณาการวัดระดับความผูกพันตอองคการ พิจารณาจากคาเฉลี่ยของความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งไดมาจากการนําคะแนนรวมของความผูกพันตอองคการหารดวยจํานวน
ขอของแบบสอบถามความผูกพันตอองคการ จากนั้นแบงระดับความผูกพันตอองคการออกเปน 3 กลุมคือ
1. ความผูกพันตอองคการ ระดับสูง
2. ความผูกพันตอองคการ ระดับปานกลาง
3. ความผูกพันตอองคการ ระดับต่ํา
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบ ซึ่งมี 5 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง
จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด โดยกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
จริงที่สุด
5 คะแนน
จริง
4 คะแนน
จริงบาง
3 คะแนน
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จริงนอย
2 คะแนน
จริงนอยที่สุด
1 คะแนน
โดยแบงชวงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในแตละระดับ ดวยวิธีหาความกวางของอันตรภาคชั้น
โดยใชสูตร
อันตรภาคชั้น =
=
=
=

พิสัย
จํานวนชั้น
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
5-1
3
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. การหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําไปใหผเู ชี่ยวชาญ
3 ทาน ไดแก อาจารย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ผูชวยศาสตราจารย ธีระชน พลโยธา และ อาจารย ดร.อรรณพ
โพธิสุข ตรวจสอบความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา ขอคําถามและภาษาที่ใชใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะแลว
นํามาปรับปรุงแกไขกอนใช ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด
จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด
2. นําแบบสอบถามหาคาความเชื่อมั่น มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 นําแบบสอบถาม ไปทดลองใช (Try out) กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนนเพื่อวิเคราะหคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใช
เทคนิค 25% กลุมสูง กลุมต่ํา แลวนําคะแนนที่ไดมาเรียงลําดับ จากคะแนนสูงสุดลงมาถึงคะแนนต่ําสุดเพื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายขอ โดยใชสถิติ t–test และคัดเลือกเฉพาะขอที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มาเปน
แบบสอบถามในการวิจัย ไดผลดังนี้
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ตอนที่ 2 แบบสอบคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 37 ขอ แบงออกเปน 8 ดาน ไดแก
1. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม จํานวน 5 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.018 5.167
2. สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย จํานวน 5 ขอ มีคา t อยูระหวาง
2.688 – 3.564
3. ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน 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. ประชาธิปไตยในองคการ จํานวน 4 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.688 – 3.864
8. งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน จํานวน 4 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.017 –
3.326
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ จํานวน 15 ขอ มีคา t อยูร ะหวาง
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 นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 2.1 มาหาคาความเชื่อมั่น โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (∝–
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2531: 132–133) เพื่อนํามาใชในการวิจัย ไดผล
ดังนี้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 37 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .972
และแบงออกเปน 8 ดาน ไดแก
1. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .786
2. สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .858
3. ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .828
4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .856
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5. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .725
6. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .850
7. ประชาธิปไตยในองคการ จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .874
8. งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .838
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .938
และแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก
1. ดานความรูสึก จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .866
2. ดานการคงอยูกับองคการ จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .871
3. ดานบรรทัดฐาน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .848

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับตอไปนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือจากคณะ สถาบันและสํานัก เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาในการแจกแบบสอบถามระหวางวันที่
10 – 30 สิงหาคม 2558 จํานวน 370 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 351 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.86
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามจํานวน 351 ฉบับ ที่บุคลากรตอบมาตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม ปรากฏวาสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวและนําขอมูลมา
วิเคราะหทางสถิติ

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. วิเคราะหปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามโดยใช
เทคนิค 25 % กลุมสูง–กลุมต่ํา แลวทดสอบดวย t–test หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน
3.1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน กับความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (The Person Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1-2
3.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน กับความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 3

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ˉx
แทน คาเฉลี่ย
SD. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
แทน จํานวนคนกลุมตัวอยาง
t
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา t – distribution
F
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา F – distribution
df
แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom)
SS
แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนนแตละตัว (Sum of Squares)
MS แทน คาเฉลี่ยกําลังสองของคะแนนแตละตัว (Mean Squares)
R
แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
2
R
แทน กําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
SE b แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ
SE est แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ
b
แทน คาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณซึ่งพยากรณในรูปของคะแนนดิบ
β
แทน คาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณซึ่งพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน
a
แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบ
แทน สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
Yˆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปคะแนนดิบ
Z
แทน สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปคะแนนมาตรฐาน
X1
แทน การไดรับผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
X2
แทน สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ
X3
แทน ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน
แทน โอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง
X4
X5
แทน การบูรณาการทางสังคม
X6
แทน ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว
แทน ประชาธิปไตยในองคการ
X7
X8
แทน งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
y
แทน ความผูกพันตอองคการ
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัย
ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน จําแนกเปน ดานการไดรับผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการ
ทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและ
การพัฒนาความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน
กับชีวิตสวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ และดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม กับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน จําแนกเปน ดานการไดรับ
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความ
ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการ
ทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ และดานงานมี
สวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเพื่อคนหาตัวพยากรณที่สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการ ของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตาม อายุ สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา เงินเดือนและรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน
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ตาราง 3 สถานภาพสวนตัวของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานภาพสวนตัว

อายุ
ต่ํากวา 30 ป
30 – 39 ป
40 ปขึ้นไป
สถานภาพการทํางาน
ขาราชการและลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
เงินเดือนและรายไดรวมทั้งหมดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

93
151
107

26.50
43.02
30.48

56
295

15.95
84.05

59
205
87

16.81
58.40
24.79

223
128
351

63.53
36.47
100.00

จากตาราง 3 แสดงวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สวนใหญมีอายุ
อยูในชวง 30 – 39 ป คิดเปนรอยละ 43.02 มีสถานภาพการทํางานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ
84.05 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.40 และสวนใหญมีเงินเดือนและรายไดรวมทั้งหมด
เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 63.53
ตอนที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับ
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความ
มั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการทาง
สังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานงานมีสวน
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และความผูกพันตอองคการ
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ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพชีวิต
การทํางาน จําแนกเปน ดานการไดรับผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานที่มีความ
ปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิต
สวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และความผูกพันตอ
องคการ
ปจจัย
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน
การไดรับผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ
ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน
โอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง
การบูรณาการทางสังคม
ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว
ประชาธิปไตยในองคการ
งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
ความผูกพันตอองคการ
ดานความรูสึก
ดานการคงอยูกับองคการ
ดานบรรทัดฐาน

ˉx

8 ป 9 เดือน
3.55
3.21
3.49
3.58
3.79
3.31
3.59
3.50
3.99
3.77
3.90
3.55
3.86

SD.
7.96
.47
.75
.68
.68
.59
.57
.74
.74
.55
.50
.75
.91
.82

การแปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง

จากตาราง 4 แสดงวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานเฉลี่ย 8 ป 9 เดือน
ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
อยูในระดับสูง 2 ดาน คือ ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง และดานงานมีสวนเกี่ยวของ
สัมพันธกับสังคม นอกนั้นบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง
ดานความผูกพันตอองคการ พบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความผูกพันตอองคการโดย
รวมอยูในระดับสูง ทั้งในดานความรูสึกและดานบรรทัดฐาน สวนดานการคงอยูกับองคการ บุคลากรมีความ
ผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง
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ตอนที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน จําแนกเปน ดานการไดรับ
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความ
มั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการทาง
สังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ และดานงานมี
สวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาราง 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน จําแนกเปน ดานการไดรับผลตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานความมั่นคง
และความกาวหนาในงาน ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง ดานการบูรณาการทาง
สังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ดานประชาธิปไตยในองคการ และดาน
งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
y

X1
-

X2
.441**
-

X3
.698**
.506**
-

X4
.413**
.520**
.584**
-

X5
.368**
.202**
.290**
.332**
-

X6
.462**
.457**
.445**
.535**
.278**
-

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X7
.525**
.423**
.564**
.529**
.288**
.569**
-

X8
.213**
.419**
.310**
.413**
.147**
.284**
.414**
-

y
.447**
.414**
.527**
.418**
.252**
.324**
.429**
.324**
-

จากตาราง 5 แสดงวา ทุกปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ตามลําดับดังนี้ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน (X 3 ) ดานการไดรับผลตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม (X 1 ) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X 7 ) ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง (X 4 )
ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X 2 ) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับ
ชีวิตสวนตัว (X 6 ) ดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (X 8 ) และดานการบูรณาการทางสังคม (X 5 )
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ตาราง 6 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมกับความผูกพันตอองคการโดยรวม
ปจจัย
คุณภาพชีวิตการทํางาน
ความผูกพันตอองคการ

ˉx
3.55
3.77

N
351
351

SD.
.47
.50

r

Sig

.560

.000

จากตาราง 6 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคการโดยรวม โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ .560 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเพื่อคนหาตัวพยากรณที่สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาราง 7 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชการวิเคราะหเปนแบบ Stepwise
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS
MS
4
29.095
7.274
346
58.659
.170
350
87.754
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

F
42.905**

Sig.
.000

จากตาราง 7 แสดงวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับปจจัย 4 ปจจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สามารถสรางสมการพยากรณเชิงเสนตรงได
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ตาราง 8 การวิเคราะหปจจัยดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานสภาพการทํางานที่มีความ
ปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานประชาธิปไตยในองคกร และงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมที่
สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ปจจัย

b
.259
.101
.087
.094

X3
X3 X2
X3 X2 X7
X3 X2 X7 X8

SE b
.042
.040
.038
.046
a
R
R2
SE est

=
=
=
=

β
.352
.138
.129
.104

1.811
.576
.332
.412

R
.527
.554
.569
.576

R2
.277
.307
.323
.332

F
133.967**
76.947**
55.280**
42.905**

จากตาราง 8 แสดงวา ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีดวยกัน 4 ปจจัย โดยเรียงลําดับจาก
ปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปยังปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน (X 3 ) ดาน
สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X 2 ) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X 7 ) และดาน
งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (X 8 ) ปจจัยทั้ง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 33.20
นําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนเปนสมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดังนี้
สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนดิบ ไดแก
Yˆ

=

1.811 + .259X 3 + .101X 2 + .087X 7 + .094X 8

สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนมาตรฐาน ไดแก
Z

=

.352X 3 + .138X 2 + .129X 7 + .104X 8

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ความมุงหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. เพื่อศึกษาปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. เพื่อสรางสมการพยากรณทํานายความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมมติฐานในการวิจัย

1. ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร สาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีดําเนินการวิจัย

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จํานวน 351 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด แบง
ออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ หนวยงานที่สังกัด
สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา เงินเดือน และ ระยะเวลาในการทํางาน จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 37 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .972 แบง
ออกเปน 8 ดาน ไดแก
1. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .786
2. สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .858
3. ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .828
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4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .856
5. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
.725
6. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .850
7. ประชาธิปไตยในองคการ จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .874
8. งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .838
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .938 แบง
ออกเปน 3 ดาน
1. ดานความรูสึก จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .866
2. ดานการคงอยูกับองคการ จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .871
3. ดานบรรทัดฐาน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .848
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงาน (คณะ สถาบันและสํานัก)
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาใน
การแจกแบบสอบถามระหวางวันที่ 10–30 สิงหาคม 2558 จํานวน 370 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับคืน
จํานวน 351 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.86
4. การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จากนั้น
นํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวและนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อคํานวณหาคา ดังนี้
4.1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.3. วิเคราะหปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง (xˉ = 3.55) และมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง (xˉ = 3.77)
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 8 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานความมั่นคง
และความกาวหนาในงาน (X 3 ) ดานการไดรับผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (X 1 ) ดานประชาธิปไตยใน
องคการ (X 7 ) ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง (X 4 ) ดานสภาพการทํางานที่มีความ
ปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X 2 ) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว (X 6 ) ดานงานมีสวน
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (X 8 ) และดานการบูรณาการทางสังคม (X 5 )
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3. ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีดวยกัน 4 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผล
มากที่สุดไปยังปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน (X 3 ) ดานสภาพ
การทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X 2 ) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X 7 ) และดานงานมีสวน
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (X 8 ) ปจจัยทั้ง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 33.20
4. สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก
4.1 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนดิบ ไดแก
Yˆ = 1.811 + .259X 3 + .101X 2 + .087X 7 + .094X 8
4.2 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนมาตรฐาน ไดแก
Z = .352X 3 + .138X 2 + .129X 7 + .104X 8 หรือ
Z ความผูกพันตอองคการ = .352*Zดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน + .138*Z
ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ + .129*Zดานประชาธิปไตยในองคการ +
.104*Zดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้
1. คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูใน
ระดับปานกลาง และความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 8 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานดานความ
มั่นคงและความกาวหนาในงาน (X 3 ) ดานการไดรับผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (X 1 ) ดาน
ประชาธิปไตยในองคการ (X 7 ) ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง (X 4 ) ดานสภาพการทํางาน
ที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X 2 ) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว (X 6 ) ดาน
งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (X 8 ) และดานการบูรณาการทางสังคม (X 5 ) สอดคลองกับผลการวิจัยของ
อาทิตติยา ดวงสุวรรณ (2551: บทคัดยอ); นุชจิรา ตะสุ (2552: บทคัดยอ); อิสราภรณ รัตนคช (2553:
บทคัดยอ); ฉัตรชัย ชุมวงศ (2554: บทคัดยอ); วัฒนะ พรหมเพชร และจิระวัฒน ตันสกุล (2554: 355) ที่
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
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2.1 ปจจัยดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แสดงวา ถาบุคลากรมีความมั่นคงในการทํางานและทราบถึงเสนทางความกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้น
อยางชัดเจน จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรินญา
ปูเตะ (2552: บทคัดยอ) พบวา ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการในทุกดาน โดยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม จะไดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ทั้งใน
เรื่องคาตอบแทน และการเลื่อนตําแหนงงานที่ดีขึ้นอยางชัดเจน และผลการวิจัยของ ธณัฐชา รัตนพันธ (2550:
บทคัดยอ) พบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการไดรับอิทธิพลโดยรวม
จากตัวแปร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมา คือ ความสัมพันธภายในองคการ
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และความอยูรอด และผลการวิจัยของวัฒนะ พรหมเพชร และจิระวัฒน
ตันสกุล (2554: 345-361) พบวา ความมั่นคงในการทํางาน ความสามารถในการทํางาน ลักษณะของงานที่ทํา
ความรับผิดชอบในงาน ความมีอสิ ระในการทํางาน ความกาวหนาในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ
และความสัมพันธในองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
2.2 ปจจัยดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงวา บุคลากรที่ไดรับคาตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุติธรรมจะมีความผูกพันตอองคการ ทั้งนี้
เพราะถาบุคลากรไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรม เพียงพอสําหรับการใชจายตามภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพ
และเหมาะสมกับตําแหนงงาน ปริมาณงานที่รับผิดชอบ จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัยวัฒน โอสถอํานวยโชค (2555: บทคัดยอ) พบวา ปจจัยดานเงินเดือน
ผลตอบแทน และสวัสดิการโดยรวม มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน โดยพนักงานขององคการไดเงินเดือน
ผลตอบแทน และสวัสดิการในระดับที่เหมาะสม ยุติธรรม และเปนที่นาพอใจ จะมีความผูกพันตอองคการมาก
2.3 ปจจัยดานประชาธิปไตยในองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา
หนวยงานที่มีประชาธิปไตยในองคการ ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมใหเกิดการ
เคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะ
ไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูดจะมีความผูกพันตอองคการ นั่นคือถาเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชาใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล และไมกาวกายในเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับงาน หรือ
ระเบียบ/ขอบังคับในการปฏิบัติงานไมจํากัดสิทธิสวนบุคคลของบุคลากร จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ
องคการเพิ่มขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีราภัทร ขัติยะหลา (2555: บทคัดยอ) พบวา ผูปฏิบัติงานไม
ควรกาวกายหรือลวงล้ําสิทธิสวนบุคคลของคนอื่นมากจนเกินไป ควรรูจักหนาที่รับผิดชอบของตนเองและ
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เคารพสิทธิของผูอื่น หนาที่ที่รับผิดชอบควรมีการมอบหมายงานใหชัดเจน เพื่อลดการเหลื่อมล้ํา หรือการกาว
กายการทํางานโดยมิไดตั้งใจ และจะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ
2.4 ปจจัยดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงวา บุคลากรที่มีโอกาสและมีการพัฒนาความสามารถของตนเอง มีอิสระในการปฏิบัติงาน
ควบคุมงานดวยตนเองได สามารถใชทักษะความรูความสามารถที่มีอยู จะมีความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ พรรษสิริ อาสาเสนีย (2546: บทคัดยอ) พบวา วิศวกรยอมรับวาการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานของตนเอง จะทําใหมีความกาวหนาในหนาที่การงาน รวมทั้งยอมรับวาเมื่อไดรับ
การพัฒนา ฝกอบรม สัมมนา ดูงานแลว วิศวกรรูสึกวาสามารถปฏิบัติงานไดดีกวาเดิมอยูในระดับสูง สงผลให
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
2.5 ปจจัยดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวก
กับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาถาหนวยงานมีการจัดสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพที่ดี
จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ จักรพันธ อุณหประเสริฐกุล
(2549: บทคัดยอ) พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยตอสุขภาพมี
ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานแจกใบปลิว สงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
2.6 ปจจัยดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ถาการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปอยางราบรื่น ไมเปนอุปสรรคในการใชชีวิต
ของบุคลากรกับครอบครัว ทําใหบุคลากรมีเวลาพักผอนเพียงพอ จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ
เพิ่มขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีรินทร มะระกานนท (2556: บทคัดยอ) พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการดานความเต็มใจที่
จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ
2.7 ปจจัยดานดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน
ตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงวา ถาหนวยงานมีการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อ
สาธารณะประโยชนอยางสม่ําเสมอ หรือมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักและสรางจิตสํานึกใหมีสวนในการ
ชวยเสริมสรางใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพิ่มมาก
ขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของธีรินทร มะระกานนท (2556: บทคัดยอ) พบวา เมื่อองคการที่พนักงานได
ทํางานไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนเรื่องของการชวยเหลือในเรื่องการประสบอุทกภัย
หรือการรักษาสภาพแวดลอมในเขตชุมชน สงผลใหองคการมีภาพลักษณที่ดีตอบุคคลภายนอก ทําใหพนักงาน
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รูสึกวาการไดทํางานที่องคการของตนเองนั้นมีคุณคาและเกิดความภูมิใจ สงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ
องคการ
2.8 ปจจัยดานการบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา
บุคลากรที่มีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา มีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ รวมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนา
ที่ตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ
วัฒนะ พรหมเพชร และจิรวัฒน ตันสกุล (2554); ศภวุฒิ กาฬสุวรรณ และคณะ (2545: 73, 85) พบวา การ
ไดรับการยอมรับนับถือ ไดเปนที่รูจัก ไดรับเกียรติและไดรับความรวมมือจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
เปน ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิมลรัตน
อินทะเสย (2554: บทคัดยอ) พบวา ดานงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นโดยรวม มีความสัมพันธตอความ
ผูกพันโดยรวมของพนักงานสถาบันการเงิน หากพนักงานไดรับความรวมมือในเรื่องงาน และมีการประสานงาน
จากเพื่อนรวมงานเปนอยางดีในการทํางาน มีผลทําใหพนักงานมีความพอใจมาก ทําใหพนักงานเกิดความรูสึก
ผูกพันกับองคการมากขึ้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของฉัตรชัย ชุมวงศ (2554: 88) ที่พบวา ถาพนักงานมี
คุณภาพชีวิตการทํางานดานบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันต่ํา จะทําใหพนักงานมีความคิดที่จะ
ลาออกสูง
3. ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีดวยกัน 4 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผล
มากที่สุดไปยังปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน (X3 ) ดานสภาพ
การทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ (X 2 ) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X 7 ) และดานงานมีสวน
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (X 8 )
3.1 ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน เปนปจจัยอันดับแรกที่สงผลตอความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แสดงวาถาบุคลากรมีความมั่นคงในการทํางานและทราบถึงเสนทางความกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้นอยาง
ชัดเจน จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของสเตียรและพอตเตอร
(Steers & Porter. 1974) ที่กลาววา โอกาสความกาวหนาในหนาที่การงานและประสบความสําเร็จในงาน
เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ จะเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการมากขึ้น สอดคลอง
กับแนวคิดทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก ซึ่งกลาววา ตัวแปรความกาวหนาและความมั่นคงในงานเปนตัว
แปรหนึ่งที่มีผลตอความผูกพัน โดยเปนการสรางแรงจูงใจในทางบวก และจะเปนผลใหผูปฏิบัติงานเกิดความ
พอใจในการทํางาน สอดคลองกับแนวคิดของไอเซนเบอรเกอร (Eisenberger. 1990) ที่กลาววาคุณภาพชีวิต
การทํางาน ดานความมั่นคงและกาวหนาในงาน จะทําใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดีตอองคการยิ่งขึ้น และมี
ความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ลออ มีรักษ (2540: 166) พบวา ความมั่นคง
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และความกาวหนาในงานเปนตัวพยากรณที่ดีที่สุด ที่สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอสถาบัน ของ
ขาราชการ มหาวิทยาลัยบูรพาได และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรินญา ปูเตะ (2552: บทคัดยอ)
พบวาความมั่นคงและความกาวหนาในงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในทุกดาน โดยบุคลากรที่
มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม จะไดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ทั้งในเรื่องคาตอบแทน และการเลื่อน
ตําแหนงงานที่ดีขึ้นอยางชัดเจน ดังนั้นความมั่นคงและความกาวหนาในงานเปนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรมี
ความผูกพันตอองคการ
3.2 ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพเปนปจจัยอันดับที่สองที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาถาหนวยงานมีการจัดสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพที่ดี
เชน มีอุปกรณ เครื่องมือที่จําเปนในการทํางาน รวมทั้งมีสถานที่ทํางานที่สะอาด ปลอดโปรง เอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน มีการจัดการทางออกฉุกเฉินภายในอาคารที่เพียงพอสําหรับการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และ
มีสวัสดิการ สิทธิประโยชนอยางเพียงพอ จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ จักรพันธ อุณหประเสริฐกุล (2549: บทคัดยอ) พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยตอสุขภาพมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของ
พนักงานแจกใบปลิว มีความสัมพันธอยูในระดับต่ํามากถึงปานกลาง สงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ดังนั้นสภาพการทํางานที่มี
ความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ เปนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ
3.3 ดานประชาธิปไตยในองคการ เปนปจจัยอันดับที่สามที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา
หนวยงานที่มีประชาธิปไตยในองคการ ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมใหเกิดการ
เคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะ
ไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูด จะมีความผูกพันตอองคการ นั่นคือถาเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชาใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล และไมกาวกายในเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับงาน หรือ
ระเบียบ/ขอบังคับในการปฏิบัติงานไมจํากัดสิทธิสวนบุคคลของบุคลากร จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ
องคการเพิ่มขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีราภัทร ขัติยะหลา (2555: บทคัดยอ) พบวา ผูปฏิบัติงานไม
ควรกาวกายหรือลวงล้ําสิทธิสวนบุคคลของคนอื่นมากเกินไป ควรรูจักหนาที่รับผิดชอบของตนเองและเคารพ
สิทธิของผูอื่น หนาที่ที่รับผิดชอบควรมีการมอบหมายงานใหชัดเจน เพื่อลดการเหลื่อมล้ําหรือการกาวกาย
การทํางานโดยมิไดตั้งใจ จะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ ดังนั้นประชาธิปไตยในองคการเปนปจจัยที่
สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ
3.4 ดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมเปนปจจัยที่สงผลเปนอันดับสี่ที่สงผลตอความผูกพัน
ตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงวา ถาหนวยงานมีการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อ
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สาธารณะประโยชนอยางสม่ําเสมอ หรือมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักและสรางจิตสํานึกใหมีสวนในการ
ชวยเสริมสรางใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพิ่มมาก
ขึ้น สอดคลองกับผลการวิจยั ของธีรินทร มะระกานนท (2556: บทคัดยอ) พบวา เมื่อองคการที่พนักงานได
ทํางานไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนเรื่องของการชวยเหลือในเรื่องการประสบอุทกภัย
หรือการรักษาสภาพแวดลอมในเขตชุมชน สงผลใหองคการมีภาพลักษณที่ดีตอบุคคลภายนอก ทําใหพนักงาน
รูสึกวาการไดทํางานที่องคการของตนเองนั้นมีคุณคาและเกิดความภูมิใจ สงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ
องคการ ดังนั้นงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมเปนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ โดยนําปจจัยที่สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ
องคการ ซึ่งมี 4 ปจจัย ไดแก ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานสภาพการทํางานที่มีความ
ปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดานประชาธิปไตยในองคการ และดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
มาพิจารณาดังตอไปนี้
1.1 ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนอันดับแรก ดังนั้นผูบริหาร และผูที่
เกี่ยวของ ควรมีการกําหนดเสนทางความกาวหนาทางวิชาชีพของบุคลากรในทุกๆ ตําแหนงงาน
1.2 สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ สามารถพยากรณความผูกพัน
ตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนอันดับที่สอง ดังนั้น
ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ควรจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพใหกับ
บุคลากร
1.3 ประชาธิปไตยในองคการ สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนอันดับที่สาม ดังนั้นผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ
สงเสริมใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้ง
โอกาสที่แตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย
1.4 งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนอันดับที่สี่ ดังนั้นผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของ ควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนอยาง
สม่ําเสมอ หรือมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักและสรางจิตสํานึกใหมีสวนในการชวยเสริมสรางใหเกิดความ
รับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธ หรืออาจสงผลกับความผูกพันตอ
องคการในดานตางๆ เชน ความเครียด วัฒนธรรมองคการ และภาวะผูนํา เปนตน
2.2 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเพียงชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น ดังนั้นควรทําการศึกษาวิจัย
อยางตอเนื่อง เนื่องจากความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรในดานตางๆ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไป
อาจสงผลใหความผูกพันตอองคการเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้นการทําวิจัยอยางตอเนื่องจะชวยใหองคการ
สามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาภายในองคการไดทันตอสถานการณในปจจุบัน
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รายนามผูเชี่ยวชาญ
อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข
อาจารย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
ผูชวยศาสตราจารยธีระชน พลโยธา

อาจารยประจํา สาขาวิชาการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารยประจํา สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารยประจํา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๐-๒๒๕๘-๔๐๐๒-๓
ภายใน ๑-๕๓๘๒
ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑๖ / วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร
เนื่องดวยขาพเจา นายชินกร นอยคํายาง ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัด
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมัติใหทําวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิต
การทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งอยูในขั้นตอนการเก็บขอมูลวิจัย ในการนี้ขาพเจาใครขอความอนุเคราะหจาก
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัด ตอบแบบสอบถามดังกลาว โดยไดแนบแบบสอบถาม
มาดวยแลว และสงแบบสอบถามกลับสํานักหอสมุดกลาง ตามซองที่แนบมาดวย ภายในวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห

(นายชินกร นอยคํายาง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
หัวหนาโครงการวิจัย
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บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๐-๒๒๕๘-๔๐๐๒-๓
ภายใน ๑-๕๓๘๒
ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑๖ / วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน ผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ ฯ

0

เนื่องดวยขาพเจา นายชินกร นอยคํายาง ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัด
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับอนุมัติใหทําวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ซึ่งอยูในขั้นตอนการเก็บขอมูลวิจัย ในการนี้ขาพเจาใครขอความอนุเคราะหจากบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในสังกัด ตอบแบบสอบถามดังกลาว โดยไดแนบแบบสอบถามมาดวยแลว และสงแบบสอบถาม
กลับสํานักหอสมุดกลาง ตามซองที่แนบมาดวย ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห

(นายชินกร นอยคํายาง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
หัวหนาโครงการวิจัย
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แบบสอบถามเรื่อง
คุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ศึกษาปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. สรางสมการพยากรณทํานายความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบสอบถามนีแ้ บงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิต
การทํางาน และตอนที่ 3 ความผูกพันตอองคการ ผูวิจัยขอรับรองวาคําตอบของทานจะเปนความลับ
และนําเสนอผลวิจัยในภาพรวมเทานั้น ขอใหทานชวยตอบแบบสอบถามดวยตนเองใหครบทุกขอตาม
ความเปนจริง ขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
@ คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ สําหรับความรวมมือที่ดียิ่งของทาน @
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แบบสอบถามเรื่อง
คุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  และเติมขอความลงในชองวาง......................
ใหตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. อายุ

 1. ต่ํากวา 25 ป
 4. 40-49 ป

 2. 25-29 ป
 5. มากกวา 49 ป

 3. 30-39 ป

2. ทานทํางานอยูในคณะ / สํานัก /สถาบัน (โปรดระบุ)……………………………………………………………….
3. สถานภาพการทํางาน  1. ขาราชการ
4. ระดับการศึกษา

 2. ลูกจางประจํา

 1. ต่ํากวาปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี
 4. สูงกวาปริญญาโท

 3. พนักงานมหาวิทยาลัย
 3. ปริญญาโท

5. เงินเดือนและรายไดรวมทั้งหมดเฉลี่ยตอเดือน (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. ระยะเวลาที่ทานทํางานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…......…......ป (เกิน 6 เดือน คิดเปน 1 ป)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือชองใดชองหนึ่ง ใน 5 ชอง ที่ตรงกับความเปนจริง
ของทานมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก
จริงที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจามากที่สุด
จริง
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจามาก
จริงบาง
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจาบางและไมตรงบาง
จริงนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจานอย
จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจานอยที่สุด
ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณภาพชีวิตการทํางาน
1.การไดรับคาตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและ
ยุติธรรม
ทานไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ
ทานไดรับเงินเดือนที่เปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่
ปฏิบัติงานคลายกันในหนวยงานอื่นๆ
ทานไดรับเงินเดือนและคาครองชีพเพียงพอกับคาใชจายใน
ปจจุบัน
ทานไดรับความยุติธรรมจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทานมีความพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับจากการทํางาน
2. สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัย
หนวยงานมีอุปกรณและระบบปองกันอุบัติภัยในสภาพที่
พรอมใชงาน
สถานที่ทํางานมีอุปกรณ เครื่องใช อํานวยความสะดวกใน
การทํางานอยางเพียงพอ
สถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่ดี เชน ไมมีกลิ่น เสียงที่
รบกวน และมีอากาศถายเทสะดวก
องคกรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาวะที่ดี เชน
การเลนกีฬา สันทนาการ
องคกรจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกบุคลากรอยางนอย
ปละครั้ง

จริง
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
จริง จริง จริง
บาง นอย

จริงนอย
ที่สุด
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ขอ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คุณภาพชีวิตการทํางาน
3.ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน
องคกรไดจัดเตรียมและวางแผนเสนทางอาชีพเพื่อ
ความกาวหนาใหกับบุคลากร
งานทีท่ านทํามีรายไดมั่นคง
งานที่ทานทําเปนอาชีพที่เปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน
และสมาชิกครอบครัว
ทานมั่นใจวาตําแหนงหนาที่ที่ทานทําอยูจะไมถูกถอดถอน
ออกจากหนวยงาน
ทานรูสึกวาองคกรที่ทําอยูมีความมั่นคงดีแลว
4.โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง
ทานไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู
ความสามารถในงาน เชน ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ศึกษาตอ เปนตน
ทานมีอิสระที่จะใชความรู ความสามารถของทาน มาใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่
ทานมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการวางแผน
การทํางานรวมกันกับเพื่อนรวมงาน
ทานไดรับมอบหมายใหทํางานที่ตองใชความรู
ความสามารถสูงขึ้น
ทานรูสึกวางานที่ทานทํามีสวนสําคัญที่ทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จ
5.ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว
ปริมาณงานที่รับผิดชอบไมสงผลกระทบตอชีวิตสวนตัว
ของทาน
ทานมีเวลาวางที่จะเขารวมกิจกรรมขององคกรไดอยาง
สม่ําเสมอ
ทานตองทํางานปริมาณมากภายในระยะเวลาจํากัดทําให
รูสึกกังวลและตึงเครียด
ทานมีเวลาวางที่จะพบปะสังสรรคกับญาติพี่นองและ
เพื่อนฝูง

จริง
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
จริง จริง จริง
บาง นอย

จริงนอย
ที่สุด
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ขอ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

คุณภาพชีวิตการทํางาน
6. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน
บุคลากรในองคกรรวมมือกันทํางานเปนทีมรวมกันได โดย
ไมมีการแบงพรรคแบงพวก
ทานไดรับทราบปญหาหรือความกาวหนาขององคกร และ
ไดรวมแสดงความคิดเห็นและรวมแกไขปญหา
ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน เมื่อตองการ
ความชวยเหลือ
ทานไดรับความไววางใจและยอมรับในความคิดเห็นจาก
ผูบังคับบัญชา
การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอทานทําใหรูสึกวาตนเอง
มีคุณคา
7. ประชาธิปไตยในองคการ
ทานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดานการ
ปฏิบัติงานหรือนโยบายในการปฏิบัติงานตอผูบริหาร
ผูบังคับบัญชาของทานใหความเสมอภาคในการทํางาน
ผูบังคับบัญชาไมเลือกปฏิบัติตอบุคลากรในการพิจารณา
ทุกประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและ
ความกาวหนาในงาน
ผูรวมงานและผูบังคับบัญชาใหเกียรติและเคารพในสิทธิ
สวนบุคคลของทาน
8. งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน
หนวยงานของทานเปนหนวยงานที่มีชื่อเสียงในทางที่ดี
หนวยงานของทานใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน เชน งานบริการ
วิชาการแกชุมชน
ทานไดปฏิบัติตามนโยบายขององคกรในดานการประหยัด
พลังงานและอื่นๆ
ทานสามารถนําความรูในการทํางานไปประยุกตใชใน
การพัฒนาสังคมและชุมชน

จริง
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
จริง จริง จริง
บาง นอย

จริงนอย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ความผูกพันตอองคการ
คําชี้แจง ตอนที่ 3
โปรดอานขอความแลวพิจารณาวาตรงกับสภาพความเปนจริงกับทานมากนอยเพียงใด แลวตอบโดย
ทําเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือชองใดชองหนึ่ง ใน 5 ชอง ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
มากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก
จริงที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจามากที่สุด
จริง
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจามาก
จริงบาง
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจาบางและไมตรงบาง
จริงนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจานอย
จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของขาพเจานอยที่สุด

ขอ

ความผูกพันตอองคการ

ดานความรูสึก
1 ทานจะปฏิบัติงานในองคกรนี้จนกวาจะเกษียณ
2 ทานคิดวาเมื่อองคกรใหสิ่งดีๆ แกทาน ทานควรทํางานตอบ
แทนองคกร
3 งานที่ทานทําอยูเปนงานที่ทานรักและเต็มใจที่จะรับผิดชอบ
4 ทานตองการทํางานในองคกรนี้เพราะทานคิดวาทานมีสวน
ทําใหองคกรเจริญกาวหนา
5 ทานจะทุมเทแรงกายและสติปญญาเพื่อทํางานที่ทาน
รับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ
ดานการคงอยูกับองคการ
6 ทานยังคงทํางานในองคกรนี้ เพราะความจําเปนในการ
ดํารงชีวิต
7 การที่ทานมีการดํารงชีวิตที่นาพอใจในปจจุบัน เปนเพราะ
รายไดจากองคกรที่ทําอยู
8 ทานจะไมไปทํางานที่ใหม เพราะทานรูสึกวาตัวเองได
ทํางานที่ชอบและตรงตามความถนัดแลว
9 ทานไมลาออกจากองคกรนี้เพราะจะหางานใหมที่ให
คาตอบแทนแบบนี้ยาก
10 ทานรูสึกวาองคกรมีสวัสดิการและความปลอดภัยที่มั่นคง
และเหมาะสมดีอยูแลว

จริง
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
จริง จริง จริง
บาง นอย

จริงนอย
ที่สุด
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ขอ
11
12
13
14

ความผูกพันตอองคการ
ดานบรรทัดฐาน
ทานรูสึกวาคนในองคกรนี้มีความผูกพันกันเหมือนคนใน
ครอบครัว
ทานเต็มใจมาทํางานในวันหยุด หากองคกรมีความ
จําเปนตองพึ่งพางานของทาน
แมวาทานจะไดรับขอเสนอไดทํางานที่ดีกวาจากองคกรอื่น
ทานเห็นวาไมถูกตองถาจะลาออกจากองคกรนี้
ทานคิดวาการรักษาชื่อเสียงขององคกรเปนสิ่งที่บุคลากร
ทุกคนควรปฏิบัติ

จริง
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
จริง จริง จริง
บาง นอย

จริงนอย
ที่สุด

15 เวลามีคนถามวาทานทํางานที่ไหน ทานจะตอบอยาง
ภาคภูมิใจวาทํางานที่นี่
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันตอองคการ
.............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.** ขอบคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***
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คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ตาราง 9 คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน
ขอที่ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) คาความเชื่อมั่น
ดานการไดรับคาตอบแทน
1
4.956
.786
ที่เพียงพอและยุติธรรม
2
3.473
3
5.167
4
2.183
5
2.018
ดานสภาพการทํางานที่
6
2.688
.858
คํานึงถึงความปลอดภัย
7
3.360
และสุขอนามัย
8
2.729
9
3.051
10
3.564
ดานความมั่นคงและ
11
2.701
.828
ความกาวหนาในงาน
12
5.612
13
4.438
14
4.427
15
3.035
ดานโอกาสในการพัฒนา
16
2.183
.856
ความสามารถของตนเอง
17
3.416
18
3.035
19
3.334
20
2.160
ดานความสมดุลระหวางชีวิต
21
2.553
.725
การทํางานกับชีวิตสวนตัว
22
2.688
23
3.969
24
3.901
ดานการบูรณาการทางสังคม
25
2.828
.850
หรือการทํางานรวมกัน
26
2.593
27
2.160
28
5.00
29
3.556
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ตาราง 9 (ตอ)
คุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานประชาธิปไตย
ในองคการ
ดานงานมีสวนเกี่ยวของ
สัมพันธกับสังคมและชุมชน

ขอที่
คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t)
30
2.996
31
2.688
32
3.035
33
3.864
34
2.701
35
3.326
36
2.017
37
2.393
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .972

คาความเชื่อมั่น
.874

.838

ตาราง 10 คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t) ของแบบสอบถามความผูกพันตอองคการ
ขอที่
คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (t)
คาความเชื่อมั่น
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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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สงไปเผยแพร ณ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
เผยแพรเปนบทความวิจัย ในวารสารวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
(วารสารรังสิตสารสนเทศ ปที่ 14, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2551), หนา 32-41) ไดรับทุนวิจัย
จากงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สํานักหอสมุดกลาง) ประจําป
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