รายงานการวิจยั
เรื่ อง
คุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
Relationship between Quality of Work Life toward Organizational Commitment of
Ratchaphruek College’s Personnel

โดย
นายเศรษฐศาสตร์ ไชยแสง

การวิจยั ครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปี การศึกษา 2553

เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553): คุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์. ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์. 71 หน้า
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน และ
ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
กับความผูกพันต่อองค์การขอ งบุคลากร ศึกษากับบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ์จาํ นวน 180 คน
โดยสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญตามวิธีของยามาเน 124 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่
1) บุคลากรมีคุณภาพชีวติ ในการทํางานและความผูกพันต่อองค์การ
อยูใ่ นระดับปานกลาง 2) ปั จจัยส่ วนบุคลคล ด้านเพศ อายุ ระยะเวลาการทํางานในองค์การ ระดับ
เงินเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ด้านระดับการศึกษา สถาภาพสมรส
ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คุณภาพชีวติ
ในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

Settasart Chaiyasaeng (2011): Relationship between Quality of Work Life and
Organizational Commitment of Ratchaphruek College’s Personnel. Center for research
and Development, Ratchaphruek College. 71 pages.
This research has objectives: 1) to study the quality of work life, organization
commitment of Ratchaphruek College’s personnel, 2) to compare the organization commitment
among employees factors are different, 3) to study the relationship between the quality of work
life and organizational commitment. The population size is 180 personnel. Based on Yamane’s
formula, 124 samples were selected using the accidental sampling technique. Data were collected
by a questionnaire. Both descriptive and inferential statistics were used to analyze the data
The results of this research show that: 1) The level of quality of work life and
organizational commitment is moderate. 2) The difference in population statistics, such as age,
sex, number of years worked at the collage, salaries, has no influence on level of organization
commitment; the difference in educational levels and marital status has a significance influence
on the level of organization commitment at .01, 3) The overall quality of work life has a positive
relationship with the level of organization commitment at .01.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสํ าคัญของปัญหา
การบริ หารองค์การนับตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั หนึ่งในองค์ประกอบสําคัญแห่ง
ความสําเร็ จนัน่ คือ “คน” ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุด ดังนั้นองค์การทุกแห่งจึงพยายามเป็ นอย่าง
ยิง่ ในการคัดสรรบุคลากรที่มีศกั ยภาพและดึงศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นให้ออกมาอย่างเต็ม
ประสิ ทธิ ภาพและรักษาไว้ให้นานที่สุด โดยพยายามยกระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของ
บุคลากรให้สูงขึ้น
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน ตามที่ สันติ (2540: 39-40) ได้กล่าวถึ งว่า คุณภาพชีวติ ในการ
ทํางาน เป็ นสิ่ งที่คนเราจะสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ สามารถปรับปรุ งการเพิม่ ผลผลิต
ได้ โดยมีความพร้อมทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยภายใน สําหรับปั จจัยภายนอกคือ
สภาพแวดล้อมในการทํางานจะเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้คนเรามีความสุ ขกับการทํางานเกิดความพึงพอใจใน
การทํางาน
การคํานึงถึงความเป็ นมนุษย์ที่มีศกั ดิ์ศรี ความรู ้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ ความเป็ นส่ วนตัว มี
ความต้องการทางสังคม ต้องการการยอมรับและมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานที่จะทําให้องค์การ
บรรลุเป้ าหมายอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นหากองค์การสามารถหาคนดีมีความรู ้ มีความสามารถเข้ามา
ปฏิบตั ิงานและสามารถดึงดูดผูม้ ีความรู ้ มีความสามารถให้อยูป่ ฏิบตั ิงานกับองค์การหรื อหน่วยงาน
ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ จะทําให้การบริ หารงานในองค์การนั้นเจริ ญก้าวหน้า และสามารถ
บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ องค์การต่างๆ จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนา ทรัพยากรมนุ ษย์
ในองค์การ โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา 2 ประการ คือ ปั จจัยด้านร่ างกาย คือ ต้องมีความพร้อม
ทางด้านร่ างกาย และปั จจัยทางด้านจิตใจ คือ เรื่ องของความรู ้สึกนึกคิดและการมีจิตใจที่พร้อมรับ
กับการทํางานในทุกสถานภาพ ทุกโอกาสและทุกเวลา ซึ่ งการพัฒนาทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ
ส่ วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาตนเอง แต่อีกส่ วนหนึ่งเป็ นผลการกระทําขององค์การที่จะพัฒนาบุคคล
ในองค์การในรู ปแบบต่างๆ และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
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วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิ ดสอนทั้งระดับปริ ญญาตรี ได้แก่ คณะ
บริ หารธุ รกิจ คณะบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุ ข
ศาสตร์ ส่ วนระดับปริ ญญาโท ได้แก่ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต หลักสู ตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาบัณฑิต ด้วยปณิ ธานที่แน่วแน่มุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม นําหน้าสู่ สากล
จะสําเร็ จลุล่วงดังที่ต้ งั ปณิ ทานไว้ไม่ได้เลย หากบุคลากรเบื้องหลังอันได้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุก
คนของวิทยาลัยราชพฤกษ์มีคุณภาพชีวติ ที่ต่าํ
คุณภาพชีวติ ในการทํางานจึงเป็ นประเด็นที่สาํ คัญของ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ควรมี การ
เสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ในการทํางานด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อทําให้ บุคลากร มีความสุ ขสนุกกับการ
ทํางาน ซึ่ งเป็ นการ ป้ องกันมิให้ บุคลากรเกิดความรู ้สึกว่ามีคุณภาพชีวติ ในการทํางานตํ่าลง ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารจะต้องสํารวจและรี บแก้ไข ถ้าหากต้องการเห็นบุคลากรมีคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่ดี
นอกจากคุณภาพชีวติ ที่ดีในการทํางานแล้ว ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อความสําเร็ จของ
งานตามที่ สมภพ (2537: 29) ได้กล่าวไว้วา่ บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การจะไม่ลาออกจาก
องค์การ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความพยายามตั้งใจที่จะพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานเพื่อให้องค์การประสบความสําเร็ จ แต่ในทางกลับกันถ้าบุคลากรไม่มีความ
ผูกพันต่อองค์การก็จะทํางานเพียงเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเท่านั้น โดยไม่มีความตั้งใจหรื อไม่ใช้
ความพยายามในการทํางาน เพิกเฉยต่องาน ที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ งทํา
ให้ประสิ ทธิ ภาพขององค์การลดลงฉะนั้นการสร้างความผูกพันจึงมีความจําเป็ นเพื่อจูงใจให้
บุคลากรในองค์การเกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและมีส่วนร่ วมในการทํางานมากยิง่ ขึ้น
คุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความผูกพันในองค์การล้วนมีผลต่อความสําเร็ จของงาน
ใน
การศึกษาครั้งนี้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาว่า บุคลากรของ วิทยาลัย ราชพฤกษ์ มีระดับคุณภาพชีวติ ในการ
ทํางาน และความผูกพันต่อองค์การ เป็ นอย่างไร ทั้งนี้ จะเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ในการทํางานเพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์มีคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่ดีข้ ึน
และมีความผูกพันต่อองค์การ

3
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์

และ ระดับความผูกพันต่อองค์การ ของ

2. เ
เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บุคคลของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์

จําแนกตามปัจจัยส่ วน
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. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทํางานและเป็ นแหล่งข้อมูลใน
การปรับปรุ งให้บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้การบริ หาร
จัดการในองค์การประสบความสําเร็ จมากยิง่ ขึ้น
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางาน กับความพันในองค์การ ของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ท้ งั สายอาจารย์และสายสนับสนุน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวนทั้งสิ้ น
203 คน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดศัพท์ที่มีขอบเขตและความหมายเฉพาะไว้ดงั นี้
บุคลากรวิทยาลัย หมายถึง บุคคลที่ได้รับการจ้างเป็ นพนักงานวิทยาลัย ราชพฤกษ์ ตาม
สัญญาการว่าจ้างเป็ นพนักงานของวิทยาลัยราชพฤกษ์ท้งั สายอาจารย์และสายสนับสนุน
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ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่ วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
1. เพศ หมายถึง เพศของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศชายและเพศหญิง
2. อายุ หมายถึง ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างดํารงชีวติ อยูน่ บั เวลาเป็ นปี ตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่
ตอบแบบสอบถาม

กลุ่ม คือ

3. สถานภาพสมรส หมายถึง สถานะการครองคู่ในปั จจุบนั ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ น
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3.1 โสด
3.2 สมรส
3.3 หม้ายหรื อหย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสู งสุ ดของบุคลากรวิทยาลัยผูต้ อบแบบสอบถามที่
ได้รับ ณ วันที่ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ
4.1 ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
4.2 ระดับปริ ญญาตรี
4.3 ระดับปริ ญญาโท
4.4 ระดับปริ ญญาเอก
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5. ระยะเวลาการทํางาน ในองค์การ หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ บุคลากรใน
วิทยาลัย ของ ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยนับตามรอบปี งบประมาณตั้งแต่ปีที่บรรจุถึงวันที่ตอบ
แบบสอบถาม
6. ระดับเงินเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน (ค่าจ้างตําแหน่งงานและ/หรื อค่าจ้าง
พิเศษการปฏิบตั ิงาน) แต่ละเดือนของบุคลากรวิทยาลัยผูต้ อบแบบสอบถาม
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน หมายถึง ระดับของความรู ้สึกของบุคลากรเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพความมัน่ คง
และความก้าวหน้าในงาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรื อ
การทํางานร่ วมกัน ประชาธิ ปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัวและลักษณะ
งานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่
บุคลากร
ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน เพียงพอในการดํารงชีวติ และยุติธรรม เมื่อเปรี ยบเทียบกับลักษณะงานและ
การปฏิบตั ิงาน
2. สภาพการทํางานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่
ควรอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่จะทําให้สุขภาพไม่ดี ควรจะกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเรื่ องของเสี ยง กลิ่น การรบกวนทางสายตา
3. ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในการทํางาน หมายถึง ความรู ้สึกเชื่อมัน่ ที่มีต่อความ
มัน่ คงในหน้าที่การงาน และโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในการงาน ทั้งในเรื่ องของรายได้และ
ตําแหน่งงาน
4. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล หมายถึง โอกาสที่ บุคลากรได้ใช้ฝีมือพัฒนา
ทักษะและความรู ้ของตนเอง ซึ่ งจะส่ งผลให้บุคลากรเกิดความรู ้สึกว่าตนมีคุณค่า และมีความรู ้สึกท้า
ทายจากการทํางานของตนเอง
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5. การบูรณาการทางสังคม หมายถึง ลักษณะของความสัมพันธ์ในสังคม กลุ่มเพื่อน
ร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา
6. ประชาธิ ปไตยในองค์การ หมายถึง การใช้หลักรัฐธรรมนูญในการปฏิบตั ิงาน การเคารพ
ในสิ ทธิ ส่วนบุคคล ความเสมอภาค ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว หมายถึง การแบ่งเวลาให้เหมาะสมในการ
ดํารงชีวติ เวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เวลาส่ วนตัว เวลาสําหรับครอบครัว เวลาพักผ่อน และเวลาที่
ให้กบั สังคม
8. ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม คือ กิจกรรมหรื องานที่บุคลากรปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ทําประโยชน์ต่อสังคม ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม การได้ทาํ ประโยชน์ให้สังคม เป็ นการ
เพิม่ คุณค่าความสําคัญของอาชีพและเกิดความรู ้สึกภูมิใจในองค์การของตนเอง
ความผูกพันต่ อองค์ การ หมายถึง ความรู ้สึกในทางบวกซึ่ งแสดงถึงพฤติกรรมเป็ นหนึ่ง
เดียวกันของพนักงานที่มีต่อองค์การ คือ การยอมรับองค์การ การใช้ความสามารถเพื่อองค์การและ
ความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การยอมรับองค์การ คือ
ความรู ้สึกขอ บุคลากรต่อองค์การของตนว่ามีคุณค่า มีชื่อเสี ยง
และได้รับรู ้วา่ องค์การอํานวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
2. การใช้ความสามารถเพื่อองค์การ คือ
การทุม่ เทให้กบั งาน ด้วยกําลังกาย กําลังใจ ให้กบั
งานที่รับผิดชอบ เต็มใจที่จะปฏิบตั ิงาน เสี ยสละ และใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานด้วย
ความขยันหมัน่ เพียร ด้วยความตั้งใจ
3. ความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ คือ
มีความเข้าใจและยินดีปฏิบตั ิตามค่านิยมของ
องค์การ มีแนวคิดที่สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์การ และ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมงานใน
องค์การ

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เพื่อนํามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการศึกษาวิจยั ดังนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
2.
3

แนวความคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพชี วติ ในการทํางาน
แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชี วติ การทํางาน
คุณภาพชีวติ ในการทํางานเป็ นการรับรู ้ของแต่ละบุคคล ที่แตกต่างกัน ที่มีลกั ษณะเป็ น
นามธรรม จึงมีผกู ้ าํ หนดความหมายคุณภาพชีวติ ในการทํางาน แนวคิด ตลอดจนการกําหนดปัจจัย/
ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวติ ในการทํางาน เพื่อใช้ให้เป็ นเกณฑ์การตัดสิ นที่จะสามารถบอกได้วา่ บุคคลมี
ชีวติ การทํางานที่มีระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานเป็ นอย่างไร ซึ่ งได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงมา
ตลอด
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน หรื อ Quality of work life มีความสําคัญอย่างยิง่ ในการทํางานใน
ปั จจุบนั เพราะถือว่าคนเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญ เป็ นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปั จจุบนั คนส่ วน
ใหญ่ตอ้ งเข้าสู่ ระบบการทํางานต้องทํางานเพื่อให้ชีวติ ดํารงอยูไ่ ด้ และตอบสนองความต้องการ
พื้นฐาน เมื่ อคนต้องทํางานในที่ทาํ งานครึ่ งหนึ่งของเวลาในแต่ละวัน ของคนเราจะอยูท่ ี่ที่ทาํ งาน
ดังนั้น ที่ทาํ งานจึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทําให้เกิดความสุ ขทั้งร่ างกายและจิตใจ มีความรู ้สึก
มัน่ คง ความรู ้สึกดังกล่าวควรจะเป็ นสิ่ งที่คนทํางานได้ประสบจากที่ทาํ งาน (สันติ, 2540)
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ความหมายของคุณภาพชี วติ ในการทํางาน
Walton (1973: 12) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวติ ในการทํางานไว้วา่ เป็ นลักษณะการทํางานที่
ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็ น
บุคคล สถานภาพตัวบุคคลหรื อสังคม เรื่ องสังคมขององค์การที่ทาํ ให้งานประสบความสําเร็ จ
Bluestone (1977: 44) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวติ ในการทํางานไว้วา่ เป็ นการสร้างสรรค์บรรยากาศ ที่
จะทําให้ผใู ้ ช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการทํางานสู งขึ้น โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาสําคัญขององค์การ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อชีวติ การทํางานของ
พวกเขา นัน่ คือได้หมายรวมถึงการปรับปรุ งการบริ หารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยทําให้มี
ประชาธิ ปไตย ในสถานที่ทาํ งานเพิ่มมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลขององค์การ
ทั้งนี้ เพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสใหม่ๆ ให้สมาชิกขององค์การในทุกระดับได้นาํ เอาสติปัญญา ความ
เชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอื่นๆ มาใช้ในการทํางานในองค์การ ย่อมทําให้สมาชิกหรื อกําลัง
แรงงานได้รับความพึงพอใจสู งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรม
ภายในกลุ่มและองค์การขึ้น เช่น การขาดงานลดลง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีข้ ึน การกวดขันเกี่ยวกับ
วินยั ผ่อนคลายลง ความคับข้องใจลดลง เป็ นต้น และ Merton (1977: 55) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวติ ใน
การทํางานไว้วา่ เป็ นคําที่มีความหมายกว้างครอบคลุมทุกๆ เรื่ องที่เกี่ยวกับจริ ยธรรม การทํางานและ
สภาพการทํางาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพการทํางาน ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของคนงาน การจัดการเพื่อประสิ ทธิ ภาพของผลผลิตและการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามี
ส่ วนต่อความมัน่ คงและเสถียรภาพของสังคม
ติน (2530: 15) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวติ ในการทํางานไว้วา่ ชีวติ การทํางานที่มีศกั ดิ์ศรี
เหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณค่าความเป็ นมนุษย์ของบุคลากร นัน่ คือชีวติ การทํางานที่ไม่ถูกเอารัด
เอาเปรี ยบและสามารถสนองความต้องการพื้นฐานที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย ชาญชัย
(2535: 38) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวติ ในการทํางานไว้วา่ คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างคนงานกับ
สิ่ งแวดล้อมของการทํางานทั้งหมดพร้อมทั้งมิติทางด้านมนุษย์ ( Human Dimension) ที่เพิ่มเข้าไป
เสริ มมิติดา้ นเทคนิคและเศรษฐกิจ และสันติ (2540: 39-40) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวติ ในการทํางานไว้
ว่า เป็ นสิ่ งที่คนเราจะสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ สามารถปรับปรุ งการเพิ่มผลผลิตได้
โดยมีความพร้อมทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยภายใน สําหรับปั จจัยภายนอกก็คือ
สภาพแวดล้อมในการทํางานจะเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้คนเรามีความสุ ขกับการทํางานเกิดความพึงพอใจใน
การทํางาน
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สรุ ป คุณภาพชีวติ ในการทํางาน หมายถึง ความรู ้สึกของพนักงานที่มีต่องานและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทํางาน ทําให้พนักงานรู ้สึกพึงพอใจและมีความสุ ขเมื่อได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการ และส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน และประสิ ทธิ ผลของงาน
องค์ ประกอบของคุณภาพชี วติ การทํางาน
Walton (1973); Huse and Cummings (1985) เป็ นบุคคลที่ได้ทาํ การศึกษา เรื่ องคุณภาพชีวติ
ในการทํางานอย่างจริ งจัง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ เน้นแนวทาง
ความเป็ นมนุษย์ (humanistic) ศึกษาสภาพแวดล้อมตัวบุคคลและสังคมที่ส่งผลทําให้การทํางาน
ประสบความสําเร็ จ ผลผลิตที่ได้รับตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของบุคคลในการ
ทํางาน โดย Walton ได้ช้ ีให้เห็นถึงปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวติ ในการทํางานนั้นว่า
ประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่างๆ อยู่ 8 ประการ ดังนี้
1. การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม
คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจาก
การปฏิบตั ิงานนั้น
จะต้องมีความเพียงพอในการดํารงชีวติ ตามมาตรฐานการครองชีพที่
สมเหตุสมผลในสังคมนั้นๆ สําหรับค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม ก็เกิดจากการเปรี ยบเทียบ
ค่าตอบแทนจากการทํางานในตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน หรื อเปรี ยบเทียบ
จากผลการปฏิบตั ิงานที่เท่าเทียมกัน
2. สภาพการทํางานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ควรอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ทั้งต่อร่ างกายและการทํางาน ควรจะมีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสี ยง การรบกวนทางสายตา
3. ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน ควรให้ความสนใจการให้พนักงานได้รักษาหรื อ
เพิ่มความสามารถในการทํางานของเขามากกว่าที่จะคอยเป็ นผูน้ าํ ให้เขาทําตาม
จะต้องมีการ
มอบหมายงานใหม่ หรื องานที่ตอ้ งใช้ความรู ้และทักษะที่เพิม่ ขึ้นอีกในอนาคต จะต้องเปิ ดโอกาสให้
มีการพัฒนาภายในองค์การ ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย
4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล คือ โอกาสในการพัฒนาและการใช้
ความสามารถของพนักงานในการปฏิบตั ิงานตามทักษะและความรู ้ที่มี ซึ่ งจะทําให้พนักงานรู ้สึกว่า
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ตนมีคุณค่าและรู ้สึกท้าทายในการทํางาน ได้ใช้ความสามารถในการทํางานเต็มที่ รวมทั้งความรู ้สึก
ว่ามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
5. การบูรณาการทางสังคม หรื อ การทํางานร่ วมกัน คือ การที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกว่ามีคุณค่า
ได้รับการยอมรับ และร่ วมมือกันทํางานจากกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน รู้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม
เพื่อนร่ วมงาน มีการเปิ ดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะใน
หน่วยงาน ปราศจากการมีอคติและการทําลายซึ่ งกันและกัน
6. ประชาธิ ปไตยในองค์การ คือ พนักงานมีสิทธิ และความเสมอภาค เคารพในสิ ทธิ ส่วน
บุคคลยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการให้ผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมแก่
พนักงาน
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว คือ บุคคลจะต้องจัดความสมดุลให้เกิดขึ้นใน
ชีวติ โดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง ซึ่ งจะต้องมี
สัดส่ วนที่เหมาะสม ระหว่างการใช้เวลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความก้าวหน้าใน
อาชีพ
8. ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม คือ การที่พนักงานมีความรู ้สึกว่า กิจกรรมหรื อ
งานที่ทาํ นั้นเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งองค์การของตนได้ทาํ
ประโยชน์ให้สังคม เป็ นการเพิ่มคุณค่าความสําคัญของอาชีพและเกิดความรู ้สึกภูมิใจในองค์การของ
ตนเอง เช่น ความรู ้สึกของพนักงานที่รับรู ้วา่ หน่วยงานของตนมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน
การผลิต วิธีการด้านการตลาด การมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ดา้ นการเมืองและอื่น ๆ
ในการวิจยั ครั้งนี้ในแนวความคิดของ Walton (1973); Huse and Cummings (1985) มาปรับ
ใช้กบั การศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานของ บุคลากรวิทยาลั ยราชพฤกษ์ ท้ งั 8 ด้าน คือ ด้านการ
ได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการทํางานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน ด้านประชาธิ ปไตยใน
องค์การ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว และด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
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2. แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ การ
การพัฒนาองค์การนั้นควรจะต้องสร้างให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ เพราะผลที่จะ
ได้รับกลับมา คือ พนักงานจะเต็มใจและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อการทํางานให้สาํ เร็ จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมความหมายของความผูกพันต่อองค์การที่มีผศู ้ ึกษาค้นคว้าไว้
ดังนี้
ความหมายของความผูกพันต่ อองค์ การ
นักวิชาการที่สนใจทางด้านพฤติกรรมจะมองว่า ความผูกพันต่อองค์การของสมาชิกใน
องค์การจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่กระทําอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง การไม่เปลี่ยนที่ทาํ งาน
และการทุ่มเทกําลังกายกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อความสําเร็ จขององค์การ นักวิชาการที่สนใจ
ทางด้านนี้ได้แก่
Allen and Meyer (อ้างถึงใน อนันต์ชยั , 2529: 35-36) ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การไว้
3 แนวความคิด คือ
1. แนวความคิดด้านทัศนคติ แนวความคิดนี้จะมองว่าความผูกพันต่อองค์การเป็ นความรู ้สึก
ของบุคคลที่รู้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ และให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า
1) ความเชื่อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) ความเต็มอกเต็มใจที่ใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองค์การ 3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาสมาชิกภาพ
ขององค์การไว้
2. แนวคิดด้านพฤติกรรม แนวความคิดนี้มองความผูกพันต่อองค์การในรู ปแบบความ
สมํ่าเสมอของพฤติกรรม เมื่อคนมีความผูกพันต่อองค์การก็จะมีการแสดงรู ปแบบพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่องหรื อความคงเส้นคงวาในการทํางาน ความต่อเนื่องในการทํางาน โดยไม่โยกย้าย
เปลี่ยนแปลงที่ทาํ งาน การที่คนพยายามรักษาสมาชิกภาพไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหน ก็เนื่องจาก
เปรี ยบเทียบผลได้และผลเสี ยที่จะเกิดขึ้น หากละทิง้ สภาพของสมาชิกหรื อลาออกไปอย่างถ้วนถี่แล้ว
ซึ่งผลเสี ยนี้จะพิจารณาในลักษณะต้นทุนที่จะเกิดหรื อผลประโยชน์ที่เสี ยไป ทฤษฎีที่เป็ นแนวคิดนี้
คือ ทฤษฎี Side Bet ของ Hawart S. Becker ซึ่ งสรุ ปได้วา่ การพิจารณาความผูกพันต่อองค์การเป็ น
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ผลมาจากการที่คนเปรี ยบเทียบชัง่ นํ้าหนักว่า ถ้าหากเขาลาออกจากองค์การไปเขาจะสู ญเสี ย
อะไรบ้าง
3. แนวความคิดทางด้านที่เกี่ยวกับความถูกต้องหรื อบรรทัดฐานของสังคม แนวความคิดนี้
มองความผูกพันต่อองค์การว่าเป็ น ความจงรักภักดี และเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกั้บองค์การ ซึ่ งเป็ นผล
มาจากบรรทัดฐานขององค์การและสังคม บุคคลรู ้สึกว่าเมื่อเขาเข้าเป็ นสมาชิกขององค์การก็ตอ้ งมี
ความผูกพันต่อองค์การ เพราะนัน่ คือความถูกต้องและความเหมาะสมที่จะทําความผูกพันต่อ
องค์การนั้นเป็ นหน้าที่หรื อพันธะผูกพันที่สมาชิกจะต้องมีต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในองค์การ Kanter
(1968: 499) ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การไว้วา่ ความเต็มใจของบุคคลที่ทุ่มเทพลังและความ
จงรักภักดีแก่ระบบสังคม เป็ นความผูกพันต่อความสัมพันธ์ในสังคมที่สามารถมองเห็นถึงความ
ปรารถนาอันแรงกล้าในตนเอง
Sheldon (1971: 143) ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การไว้วา่ ทัศนคติหรื อความรู ้สึกที่
สมาชิกมีต่อองค์การ ซึ่ งเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของบุคคลกับองค์การ และ Steers (1977: 46) ได้กล่าวถึง
ความผูกพันต่อองค์การไว้วา่ ความรู ้สึกของพนักงานที่แสดงตนเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์การ มีค่านิยม
ที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์การคนอื่น และเต็มใจที่จะอุทิศกําลังกายและกําลังใจเพื่อปฏิบตั ิงานของ
องค์การ Steers and Porter (1983: 442) ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การว่า สามารถแบ่งออกเป็ น
2 แนวความคิด คือ
1. ความผูกพันทางทัศนคติ เป็ นการศึกษาความผูกพันต่อองค์การโดยที่บุคคลจะนําตนเอง
ไปเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การและผูกพันต่อองค์การในฐานะเป็ นสมาชิกขององค์การ เพื่อไปสู่
เป้ าหมายขององค์การ
2. ความผูกพันทางพฤติกรรม เป็ นการศึกษาความผูกพันต่อองค์การที่เป็ นพฤติกรรมปั จจัย
ความสนใจที่บุคคลได้รับจากองค์การ เช่น การได้รับความนับถือเป็ นผูอ้ าวุโส การได้รับ
ค่าตอบแทนสู งจึงมีความผูกพันต่อองค์การ โดยไม่ตอ้ งการเสี ยผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์การถ้า
ละทิ้งไปทํางานที่อื่นก็ไม่คุม้ ค่าที่จะจากองค์การไป
ภรณี (2529: 99) ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การไว้วา่ ทัศนคติของสมาชิกที่เป็ นไปใน
ทางบวกต่อองค์การ ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การมีความหมายที่ลึกซึ้ งกว่าความผูกพันทางกายภาพ
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หรื อแค่เพียงการดํารงอยูใ่ นองค์การเท่านั้น เพราะนัน่ รวมไปถึงการที่สมาชิกมีความเต็มใจที่จะยอม
สละความสุ ขบางส่ วนของตนเอง เพื่อการบรรลุเป้ าหมายขององค์การด้วย
โดยสรุ ป ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู ้สึกในทางบวกซึ่ งแสดงถึงพฤติกรรมเป็ น
หนึ่งเดียวกันของพนักงานที่มีต่อองค์การ คือ การยอมรับองค์การ การใช้ความสามารถเพื่อองค์การ
และความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ
ปัจจัยกําหนดความผูกพันต่ อองค์ การ
Mowday et al. (1982: 28-35) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่กาํ หนดความผูกพันต่อองค์การสามารถ
แบ่งได้เป็ น 4 ส่ วน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors) หรื อลักษณะส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานในองค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีผลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ
พนักงานที่มีอายุมากกว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานนานกว่า และมีค่านิยมในงานมากกว่า จะ
ผูกพันต่อองค์การมากกว่า นอกจากนี้ในกลุ่มพนักงานผูห้ ญิงก็มีแนวโน้มจะผูกพันมากกว่าพนักงาน
ผูช้ ายส่ วนระดับการศึกษามีผลทางลบต่อความผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ พนักงานที่มีการศึกษาตํ่า
จะผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานที่มีการศึกษาสู ง
2. ลักษณะของบทบาทและงานที่เกี่ยวข้อง ( Role-Related Characteristics) ได้แก่ งานที่มี
ความสําคัญ งานที่มีบทบาทเด่นชัด และบทบาทที่สอดคล้องกับตนเอง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ความผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ พนักงานที่ทาํ งานที่มีความสําคัญ มีความขัดแย้งในบทบาทและ
ความไม่ชดั ในบทบาทที่เกี่ยวข้องตํ่า มีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์การสู ง
3. ลักษณะด้านโครงสร้างขององค์การ ( Structural Characteristics) ได้แก่ ระบบของ
องค์การที่มีแบบแผน การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน และการมีส่วนเป็ น
เจ้าขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ องค์การที่ให้พนักงาน
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีการกระจายอํานาจพนักงานก็จะมีความผูกพันต่อองค์การสู ง
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4. ประสบการณ์ในการทํางาน ( Work Experience) ได้แก่ ทัศนคติ ที่มีตอ่ ผูร้ ่ วมงานใน
องค์การ การพึ่งพาผูบ้ งั คับบัญชา การปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา ความรู ้สึกว่างานมีความสําคัญ
เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ พนักงานที่มีประสบการณ์ที่
ประทับใจในงาน เช่น ทัศนคติของกลุ่มด้านบวกในหมู่เพื่อนร่ วมงาน การรู ้สึกว่าองค์การได้พบกับ
ความคาดหวังของพนักงาน การรู ้สึกว่าองค์การสามารถไว้วางใจได้ ความรู ้สึกว่าตนเองสําคัญต่อ
องค์การ พนักงาน ก็จะมีความผูกพันต่อองค์การสู ง
Streers (1977: 46 – 121) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่กาํ หนดความผูกพันต่อองค์การ โดยเสนอ
องค์ประกอบ 3 ข้อได้แก่
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน รวมไปถึงระยะเวลาในการทํางานในองค์การ และ
ลักษณะความต้องการของพนักงาน เช่น แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Need for Achievement) เป็ นต้น
2. ลักษณะของงาน ซึ่ งเป็ นงานที่พนักงานรับผิดชอบอยู่ เช่น ผลป้ อนกลับของงาน ความมี
เอกลักษณ์ของงานและโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน เป็ นต้น
3. ประสบการณ์การทํางาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่บุคคลได้รับและเรี ยนรู ้ เมื่อเข้าไปทํางานใน
องค์การเช่น ความรู ้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การ ความน่าเชื่อถือขององค์การ และทัศนคติของ
กลุ่มที่มีต่อองค์การเป็ นต้น และได้แบ่งลักษณะของความผูกพันต่อองค์การไว้ 3 ประการ คือ
1. เป็ นความเชื่ออย่างแรงกล้า และยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
2. ความเต็มใจและสมัครใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังสามารถ เพื่อประโยชน์ของ
องค์การ
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกขององค์การ
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ผลทีเ่ กิดจากความผูกพันต่ อองค์ การ
เมื่อบุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์การแล้ว มักจะเกิดผลในทางที่ดีต่อองค์การเช่นกันดังเช่น
Steers (1977: 54) ได้กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การนั้น จะส่ งผลต่ออัตราการขาดงาน
(Absenteeism) ซึ่ งจากผลการวิจยั ต่างๆ พบว่า หากสมาชิกองค์การมีระดับความผูกพันต่อองค์การ
สู งแล้วแนวโน้มของอัตราการขาดงานจะตํ่าลง
จากแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงสรุ ปได้วา่ ความ
ผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกซึ่ งแสดงถึงความรู ้สึกและพฤติกรรม เป็ นหนึ่ง
เดียวกันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ามีความเต็มใจในการยอมรับว่าตนเองเป็ น
ส่ วนหนึ่งขององค์การและมีความต้องการที่จะเป็ นสมาชิกขององค์การ และพร้อมที่จะใช้
ความสามารถของตนเองเพื่อประโยชน์ขององค์การ และผูว้ จิ ยั เห็นว่าแนวความคิดของ Steers เป็ น
แนวคิดที่น่าสนใจจะนํามาศึกษากับบุคลากรในองค์การแห่งนี้ เพราะเป็ นสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่
เปิ ดให้มีการเรี ยนการสอนได้ไม่นาน ทําให้ น่าศึกษาว่าความผูกพันต่อองค์การตามแนวคิดของ
Steers ทั้ง 3 ด้านนั้น มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานหรื อไม่ ได้แก่
1. การยอมรับองค์การ
2. การใช้ความสามารถเพื่อองค์การ
3. ความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ
4. ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพชี วติ การทํางานและความผูกพันต่ อองค์ การ
ภัทรา (2542: 103-104) ได้ศึกษาในเรื่ องการรับรู ้คุณภาพชีวติ การทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริ ษทั ไดกิ้น อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 329 คน พบว่า
พนักงานที่มีอายุมาก อายุงานมาก และสมรสแล้วจะมีความผูกพันต่อองค์การสู งกว่าพนักงานที่มี
อายุนอ้ ย อายุงานน้อย และโสด และยังพบว่า พนักงานที่มีคุณภาพชีวติ การทํางานที่เป็ นจริ งและ
คาดหวังสู งจะมีความผูกพันต่อองค์การสู งกว่าพนักงานที่มีคุณภาพการชีวติ การทํางานทั้งที่เป็ นจริ ง
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และคาดหวังตํ่า พนักงานที่มีคุณภาพชีวติ การทํางานที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังต่างกันน้อยจะมีความ
ผูกพันต่อองค์การสู งกว่าพนักงานที่มีคุณภาพชีวติ การทํางานที่เห็นจริ งและที่คาดหวังต่างกันมาก
ตรี ชฎา อุ่นเรื อน (2545) ได้ทาํ การศึกษาคุณภาพชีวติ การทํางานของลูกจ้างชัว่ คราวราย
เดือนกรมวิชาการเกษตรในส่ วนกลาง พบว่า คุณภาพชีวติ การทํางานของลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน
กรมวิชาการเกษตรในส่ วนกลางในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยประเด็นของปั จจัยส่ วน
บุคคลพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันทําให้ระดับคุณภาพชีวติ การทํางานมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะที่เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนผูท้ ี่ตอ้ งอุปการะ รายได้ต่อ
เดือน ส่ วนราชการที่สังกัด ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ภาระหนี้สิน และการมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยูอ่ าศัยไม่
มีผลทําให้ระดับคุณภาพชีวติ การทํางานมีความแตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านการรับรู ้มาตรการการลด
ขนาดกําลังคนของภาครัฐ ปั จจัยด้านความพึงพอใจที่มีต่อการเป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวติ การทํางานของลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนกรมวิชาการเกษตร
ในส่ วนกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สุ รางค์ทิพย์ ทะวิไชย (2549) ได้ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน ศึกษาเฉพาะพนักงานบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า คุณภาพชีวติ ในการ
ทํางานและความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อายุงาน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่พบว่ามีความผูกพันต่อองค์การต่างกัน ส่ วน
คุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ และตัวแปร
คุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยรวมมีอาํ นาจพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานร้อยละ 41
ธิ ดาวัลย์ ปลื้มคิด (2551) ได้ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ พบว่า ระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานและปั จจัยบรรยากาศองค์การในภาพรวม
ของพนักงานมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒอยูใ่ นระดับปานกลาง ในการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับเงินเดือน และหน่วยงานที่สังกัด มีความสัมพันธ์กบั ระดับ
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน แต่เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน
ไม่มีความสําพันธ์กบั ระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน สําหรับปั จจัยบรรยากาศองค์การได้แก่
โครงสร้างองค์การ แบบการเป็ นผูน้ าํ เป้ าหมายองค์การ และการติดต่อสื่ อสาร มีความสัมพันธ์กบั
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
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จากการตรวจแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานของ คงค์การ
ที่ใช้เพื่อการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
1. คุณภาพชีวติ ในการทํางาน ใช้แนวความคิดของ Walton มาปรับใช้ท้ งั 8 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
1.2 ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
1.3 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
1.4 ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง
1.5 ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
1.6 ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน
1.7 ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่น
1.8 ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
2. ความผูกพันต่อองค์การ ตามแนวคิดของ Steers ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
2.1 การยอมรับองค์การ
2.2 การใช้ความสามารถเพื่อองค์การ
2.3 ความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาการทํางานในองค์การ
6. ระดับเงินเดือน

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ
ส่งเสริ มสุขภาพ
3. ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
4. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของ
ตนเอง
5. การบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางาน
ร่ วมกัน
6. ประชาธิปไตยในองค์การ
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ
ด้านอื่น
8. ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม

ตัวแปรตาม

ความผูกพันต่ อองค์ การ
1. การยอมรับองค์การ
2. การใช้ความสามารถเพื่อ
องค์การ
3. ความต้องการเป็ นสมาชิก
ขององค์การ

สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
2. คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการสํารวจ ( Survey Research) เพื่อศึกษาถึงคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่
มีผลต่อความผูกพันขององค์การ ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในวิทยาลัยราชพฤกษ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้คือ บุคลากร วิทยาลัย ราชพฤกษ์ประจําปี การศึกษา 2553
จํานวนทั้งสิ้ น 180 คน (ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2554)
กลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้มา โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling)
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ประจําปี การศึกษา 2553 จํานวนทั้งสิ้ น 180 คน และประมาณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจาก Yamane′ ซึ่ งเป็ นการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดที่จะยอมรับได้วา่ มี
ความเพียงพอจะใช้เป็ นตัวแทนของประชากร Yamane′ (1973 อ้างถึงใน บุญธรรม, 2543: 88)
สู ตร

n = N
1 + Ne2

โดย

n = ขนาดของกลุ่ม
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งกําหนดให้เท่ากับร้อยละ 5 (.05)

เมื่อแทนค่าประชากรในสู ตร จะได้ผลลัพธ์ดงั นี้
n =

180
1 + 180(0.05)2

n =

124
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จากการคํานวณโดยใช้สูตรดังกล่าว ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 124 คน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางานในองค์การ ระดับเงินเดือน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานเป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้าง
ขึ้นจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีของ Richard E. Walton และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ใช้มาตรส่ วน
ประมาณค่าของ Likert ซึ่ งลักษณะของข้อคําถามประกอบด้วยข้อความที่เป็ นเชิงบวกและเชิงลบให้
ตอบในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อแปลความหมาย
ของ
แบบสอบถามได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
4. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
5. การบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
6. สิ ทธิ ของพนักงาน
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่น
8. ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ เป็ นแบบสอบถามนี้ที่ผวู ้ จิ ยั
สร้างขึ้นเองจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีของ Steers และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ใช้มาตราส่ วน
ประมาณค่าของ Likert ซึ่ งลักษณะของข้อคําถามประกอบด้วยข้อความที่เป็ นเชิงบวกและเชิงลบให้
ตอบในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อแปลความหมายของ
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แบบสอบถามได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ประกอบด้วย
1. การยอมรับองค์การ
2. การใช้ความสามารถเพื่อองค์การ
3. ความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นสําหรับการวิจยั ไปทดสอบความเที่ยงตรง ( Validity)
และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้
1. การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity) ของแบบสอบถามเพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้ภาษา และลักษณะของข้อความที่ใช้ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มประชากรที่จะศึกษา โดยนําแบบสอบถามไปให้ ที่ปรึ กษางานวิจยั ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา และนํามาปรับปรุ งแก้ไข
2. ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามไปทดลองใช้ ( Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ซึ่ งใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา
จํานวน 30 คน
3. ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่ได้มาคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ( Reliability) ตามองค์ประกอบรายด้าน
และทั้งฉบับ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ าของครอนบาร์ ค ( Cronbach’s Coefficient Alpha) โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ดังนี้

.81

3.1 แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ในการทํางาน มีค่าความเชื่อมัน่ ได้ท้งั ฉบับเท่ากับ
เมื่อแยกวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบได้ค่าความเชื่อมัน่ ได้ดงั ต่อไปนี้
- การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .61
- สถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .49
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- ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .56
- โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .77
- การบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .62
- สิ ทธิ ของพนักงาน มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .50
- ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่น มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .53
- ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .63
3.2 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การมีค่าความเชื่อมัน่ ได้ท้งั ฉบับเท่ากับ .84
เมื่อแยกวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบได้ค่าความเชื่อมัน่ ได้ดงั ต่อไปนี้
- การยอมรับองค์การ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .70
- การใช้ความสามารถเพื่อองค์การ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .78
- ความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .76
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ทําการติดต่อ หน่วยงานต่างๆ ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยทําหนังสื อชี้แจงขอความ
ร่ วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้ อบแบบสอบถามทุกคน
2. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จํานวน 124 ชุด ไปดําเนินการเก็บข้อมูล
3. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จาํ นวน 124 เพื่อนํามาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ปดังนี้
การตรวจแบบสอบถามและการให้ คะแนน
1. ตรวจความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม
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2. แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ในการทํางาน เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามแบบมาตราวัดของ Likert โดยแบ่งข้อความแต่ละข้อเป็ น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
เกณฑ์ ในการให้ คะแนน
การให้คะแนนแบ่งออกเป็ นการให้คะแนน สําหรับข้อคําถามเชิงบวก และข้อคําถามเชิงลบ
ดังนี้
- ข้อคําถามเชิงบวก (Positive) คะแนนของคําตอบ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่ 5 คะแนน
เห็นด้วย 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 1 คะแนน
- ข้อคําถามเชิงลบ (Negative) คะแนนของคําตอบ ดังนี้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 5 คะแนน
ไม่เห็นด้วย 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ 3 คะแนน
เห็นด้วย 2 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่ 1 คะแนน
การแปลความหมายคะแนน
ผูว้ จิ ยั แบ่งระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ระดับตํ่า คุณภาพชีวติ ในการทํางานระดับกลาง และคุณภาพชีวติ ในการทํางานระดับสู ง ซึ่ งได้จาก
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การคํานวณช่วงคะแนนจากสู ตร ดังนี้
ช่วงคะแนน

=

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนระดับ

สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ 5 – 1 = 1.33
3
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวทําให้สามารถหาช่วงคะแนนของแต่ละระดับคุณภาพชีวติ ในการ
ทํางานได้ดงั นี้
คะแนน 1.00 – 2.33 หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ในการทํางานในระดับตํ่า
คะแนน 2.34 – 3.67 หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ในการทํางานในระดับปานกลาง
คะแนน 3.68 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ในการทํางานระดับมาก
3. แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แบบมาตราวัดของ Likert โดยแบ่งข้อความแต่ละข้อเป็ น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
เกณฑ์ ในการให้ คะแนน
การให้คะแนนแบ่งออกเป็ นการให้คะแนน สําหรับข้อคําถามเชิงบวก และข้อคําถามเชิงลบ
ดังนี้
- ข้อคําถามเชิงบวก (Positive) คะแนนของคําตอบ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่ 5 คะแนน
เห็นด้วย 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 1 คะแนน
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- ข้อคําถามเชิงลบ (Negative) คะแนนของคําตอบ ดังนี้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 5 คะแนน
ไม่เห็นด้วย 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ 3 คะแนน
เห็นด้วย 2 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่ 1 คะแนน
การแปลความหมายคะแนน
ผูว้ จิ ยั แบ่งระดับความผูกพันต่อองค์การเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ระดับ
ตํ่า ความผูกพันต่อองค์การระดับกลางและความผูกพันต่อองค์การระดับสู ง ซึ่ งได้จากการคํานวณ
ช่วงคะแนนจากสู ตร ดังนี้
ช่วงคะแนน

=

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนระดับ

สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ 5 – 1 = 1.33
3
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวทําให้สามารถหาช่วงคะแนนของแต่ละระดับความผูกพันต่อ
องค์การได้ดงั นี้
คะแนน 1.00 – 2.33 หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์การในระดับตํ่า
คะแนน 2.34 – 3.67 หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง
คะแนน 3.68 – 5.00 หมายถึง มีความผูกพันต่อองค์การในระมาก
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สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
การวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ
3. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
4. สัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ( Pearson Product Moment Correlation) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็ นอิสระต่อกัน
สําหรับค่านัยสําคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้กาํ หนดไว้ที่ระดับ .05 และ .01

บทที่ 4
ผลการวิจัยและข้ อวิจารณ์
ผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานในองค์การ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในองค์การ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 จํานวนคนและร้อยละของปัจจัยส่ วนบุคคล ของบุคลากรในองค์การ จําแนกตาม เพศ อายุ
ระยะเวลาการทํางานในองค์การ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับเงินเดือน
ปัจจัยส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

31
91
122

25.4
74.6
100

เพศ
ชาย
หญิง
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ
ตํ่ากว่า 36 ปี
36 ปี - 45 ปี
46 ปี - 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป

รวม
ระยะเวลาการทํางานในองค์ การ
ตํ่ากว่า 2 ปี
2 - 4 ปี
มากกว่า 4 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม
ระดับเงินเดือน
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 บาท - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

74
19
8
23
124

59.7
15.3
6.5
18.5
100

56
29
39
124

45.2
23.4
31.5
100

5
33
74
7
119

4.2
27.7
62.2
5.9
100

82
38
2
122

67.2
31.1
1.6
100

40
44
33
117

34.2
37.6
28.2
100
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จากตารางที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรในองค์การที่ทาํ การศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
เพศ พบว่า บุคลากรในองค์การเป็ นเพศหญิง จํานวน 91 คนคิดเป็ นร้อยละ 74.6 และเป็ น
เพศชาย จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.4
อายุ พบว่า บุคลากร ในองค์การมี อายุต่าํ ว่า 36 ปี จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.7
รองลงมา มีอายุ ตั้งแต่ 56 ปี ขึ้นมา จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 และมีอายุ ระหว่าง 36 - 45 ปี
จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.3 และอายุระหว่าง 46 - 55 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5
ระยะเวลาการทํางานในองค์การ พบว่ าบุคลากร ในองค์การมี ระยะเวลาการทํางานใน
องค์การ ตํ่าว่า 2 ปี จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.2 รองลงมามีอายุ งานมากกว่า 4 ปี จํานวน 39
คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 และมีอายุงานระหว่าง 2 - 4 ปี จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.4
ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรในองค์การมีระดับการศึกษาปริ ญญ าโทจํานวน 74 คน คิด
เป็ นร้อยละ 62.2 รองลงมามีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จํานวน 33 คนคิดเป็ นร้อยละ 27.7 และมี
ระดับการศึกษาปริ ญญาเอก จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.9 และระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.2
สถานภาพสมรส พบว่า บุคลากรในองค์การมีสถานภาพเป็ นโสด จํานวน 82 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 67.2 รองลงมามีสถานภาพเป็ นสมรส จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.1 และมีสถานภาพ
เป็ นหย่าร้าง จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.6
ระดับเงินเดือน พบว่า บุคลากรในองค์การมีระดับเงินเดือน 15,001 - 30,000 จํานวน 44 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37.6 รองลงมาตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.2
และมากกว่า 30,000 บาท จํานวน 33 คิดเป็ นร้อยละ 33
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับคุณภาพชี วติ ในการทํางานและระดับความผูกพันต่ อองค์ การ
ของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ์
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (x�) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ของคะแนนคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
คุณภาพชี วติ ในการทํางานของบคุคลากร
คุณภาพชี วติ ในการทํางานโดยรวม
การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม

x�
3.21
2.65

S.D.
0.43
0.75

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง

สถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ

3.30

0.60

ปานกลาง

ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน

3.55

0.71

ปานกลาง

โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง

2.30

0.71

น้อย

การบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน

3.21

0.52

ปานกลาง

ประชาธิ ปไตยในองค์การ
ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่น
ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม

3.84
3.22
3.12

0.51
0.62
0.71

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรในองค์การมีคุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ด้านสถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ด้าน
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงานอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.71 ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองอยูใ่ นระดับ น้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการ
ทํางานร่ วมกัน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52
ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ อยูใ่ นระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่นอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.22 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 และด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (x�) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ของคะแนนความผูกพันต่อองค์การขอ ง
บุคลากร
ความผูกพันต่ อองค์ การ
ความผูกพันต่ อองค์ การโดยรวม
การยอมรับองค์การ
การใช้ความสามารถเพื่อองค์การ
ความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ

x�
3.66

3.51
3.82
3.66

S.D.
0.50

ระดับ
ปานกลาง

0.60
0.54
0.50

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรในองค์การมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยูใ่ นระดับ ปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านการยอมรับองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 1 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.60 ด้านการใช้ความสามารถเพื่อองค์การอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3. 82 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0. 54 และด้านความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การอยูใ่ นระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจัย

กัน

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง

สมมติฐานที่ 1.1 บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านของบุคลากร
จําแนกตามเพศ
เพศ
ความผูกพันต่ อองค์ การโดยรวม
ชาย
หญิง
การยอมรับองค์ การ
ชาย
หญิง
การใช้ ความสามารถเพือ่ องค์ การ
ชาย
หญิง
ความต้ องการเป็ นสมาชิ กขององค์ การ
ชาย
หญิง

n

S.D.

t

Sig

31
91

x�

3.84
3.70

0.61
0.43

1.18

0.25

31
91

3.60
3.53

0.78
0.49

0.48

0.64

31
91

4.05
3.86

0.59
0.51

1.80

0.77

31
91

3.86
3.71

0.63
0.53

1.30

0.20

จากตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านของ
บุคลากรจําแนกตามเพศ พบว่าบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การทั้งโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 1.2 บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
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ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมจําแนกตามอายุ
อายุ

n

3.64
3.90
3.95
3.92

74
19
8
23

ตํ่ากว่า 36 ปี
36 ปี - 45 ปี
46 ปี - 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป

x�

S.D.
0.49
0.37
0.71
0.46

F

Sig

3.33

0.22

จากตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมจําแนกตามอายุของ
บุคลากร พบว่าบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 6 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามอายุ ด้านการยอมรับองค์การ
อายุ
ตํ่ากว่า 36 ปี
36 ปี - 45 ปี
46 ปี - 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป

n
74
19
8
23

x�
3.47
3.66
3.58
3.81

S.D.
0.58
0.42
1.00
0.50

F
2.26

Sig
0.86

จากตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามอายุ ด้านการยอมรับ
องค์การ พบว่าบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 7 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามอายุ ด้านการใช้ความสามารถ
เพื่อองค์การ
อายุ
ตํ่ากว่า 36 ปี
36 ปี - 45 ปี
46 ปี - 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป

n

x�

3.82
4.02
4.27
4.01

74
19
8
23

S.D.
0.54
0.54
0.50
0.51

F

Sig

2.46

0.07

จากตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามอายุ ด้านการใช้
ความสามารถเพื่อองค์การ พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 8 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามอายุ ด้านความต้องการเป็ น
สมาชิกขององค์การ
อายุ
ตํ่ากว่า 36 ปี
36 ปี - 45 ปี
46 ปี - 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01

n
74
19
8
23

x�
3.62
4.03
4.00
3.92

S.D.
0.55
0.50
0.67
0.49

F
4.32

Sig
0.01**

จากตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามอายุ
ด้านความ
ต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ พบว่า บุคลากร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กา ร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จึงทําการเปรี ยบเทียบพหุ คูณด้วยวิธีของ Scheffe’
ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามอายุ รายคู่ดา้ นความต้องการ
เป็ นสมาชิกขององค์การ
อายุ
ตํ่ากว่า 36 ปี
36 ปี - 45 ปี
46 ปี - 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป

x�
3.62
4.03
4.00
3.92

ตํ่ากว่า 36 ปี
3.62
-

36 ปี - 45 ปี
4.03
-0.40*
-

46 ปี - 55 ปี
4.00
-0.38
0.26
-

56 ปี ขึ้นไป
3.92
-0.30
0.11
0.80
-

จากตารางที่ 9 ความผูกพันธ์ต่อองค์การด้านความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การพบว่ามี 1
คู่ ได้แก่กลุ่มอายุต่าํ กว่า 36 ปี กับกลุ่มอายุ 36 - 45 ปี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่ม
อายุ 36 - 45 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มอายุต่าํ กว่า 36 ปี
สมมติฐานที่ 1. 3 บุคลากร ที่มี ระยะเวลาทํางานในองค์การ แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน
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ตารางที่ 10 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านจําแนกตาม
ระยะเวลาทํางานในองค์การของบุคลากร
ระยะเวลาทํางานในองค์ การ
ความผูกพันต่ อองค์ การโดยรวม
ตํ่ากว่า 2 ปี
2 - 4 ปี
มากกว่า 4 ปี
การยอมรับองค์ การ
ตํ่ากว่า 2 ปี
2 - 4 ปี
มากกว่า 4 ปี
การใช้ ความสามารถเพือ่ องค์ การ
ตํ่ากว่า 2 ปี
2 - 4 ปี
มากกว่า 4 ปี
ความต้ องการเป็ นสมาชิ กขององค์ การ
ตํ่ากว่า 2 ปี
2 - 4 ปี
มากกว่า 4 ปี

n

S.D.

F

Sig

56
29
39

x�

3.68
3.79
3.82

0.52
0.43
0.51

1.08

0.34

56
29
39

3.53
3.61
3.59

0.57
0.59
0.62

0.22

0.80

56
29
39

3.84
4.00
3.97

0.57
0.40
0.58

1.20

0.32

56
29
39

3.67
3.74
3.91

0.59
0.52
0.53

2.24

0.11

จากตารางที่ 10 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านจําแนก
ตาม ระยะเวลาทํางานในองค์การ พบว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาทํางานในในองค์การ ที่แตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 1.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กัน
ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

n
5
33
74
7

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01

x�

3.44
3.64
3.77
4.47

S.D.
0.23
0.51
0.44
0.40

F

Sig

7.34 0.00**

จากตารางที่ 1 1 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมจําแนกตาม ระดับ
การศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จึงทําการเปรี ยบเทียบพหุ คูณด้วยวิธีของ Scheffe’ ดังตารางที่
12
ตารางที่ 12 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวม
การศึกษา

ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี
x�
3.44
3.64
3.77
4.47

3.44
-

3.64
-0.19
-

รายคู่ จําแนกตาม ระดับ

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

3.77
-0.32
-0.13
-

4.47
-1.02*
-0.83*
-0.70*
-
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จากตารางที่
12 เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การโดยรวมจําแนกตามระดับการศึกษา
พบว่ามี 3 คู่ ได้แก่
1. กลุ่มตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่ม
ปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
2. กลุ่มปริ ญญาตรี กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มปริ ญญา
เอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มปริ ญญาตรี
3. กลุ่มปริ ญญาโท กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มปริ ญญา
เอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มปริ ญญาโท
ตารางที่ 13 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตาม ระดับการศึกษา ด้าน การ
ยอมรับองค์การ
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01

n
5
33
74
7

x�
3.00
3.47
3.06
4.24

S.D.
0.55
0.50
0.57
0.59

F
Sig
5.61 0.00**

จากตารางที่ 1 3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามระดับการศึกษา
ด้านการยอมรับองค์การ พบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จึงทําการเปรี ยบเทียบพหุ คูณด้วยวิธีของ Scheffe’ ดัง
ตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตาม ระดับการศึกษารายคู่ ด้าน
การยอมรับองค์การ
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี

ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

x�
3.00
3.47
3.06
4.24

3.00
-

3.47
-0.47
-

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

3.06
-0.60
-0.13
-

4.24
-1.24*
-0.77*
-0.64*
-

จากตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามระดับการศึกษา ด้านการ
ยอมรับองค์การ พบว่ามี 3 คู่ ได้แก่
1. กลุ่มตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่ม
ปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
2. กลุ่มปริ ญญาตรี กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มปริ ญญา
เอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มปริ ญญาตรี
3. กลุ่มปริ ญญาโท กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มปริ ญญา
เอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มปริ ญญาโท
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ตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตาม ระดับการศึกษา ด้าน การใช้
ความสามารถเพื่อองค์การ
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01

n
5
33
74
7

x�
3.87
3.87
3.90
4.71

S.D.
0.18
0.58
0.47
0.44

F
Sig
6.23 0.00**

จากตารางที่ 1 5 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามระดับการศึกษา
ด้านการใช้ความสามารพเพื่อองค์การ พบว่า บุคลากรที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จึงทําการเปรี ยบเทียบพหุ คูณด้วยวิธีของ
Scheffe’ ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตาม ระดับการศึกษารายคู่ ด้าน
การใช้ความสามารถเพื่อองค์การ

ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี
x�
3.87
3.87
3.90
4.71

3.87
-

3.87
0.00
-

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

3.90
-0.02
-0.02
-

4.71
-0.85*
-0.84*
-0.81*
-

จากตารางที่ 16 เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามระดับการศึกษา ด้านการใช้
ความสามารถเพื่อองค์การ พบว่ามี 3 คู่ ได้แก่
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1. กลุ่มตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่ม
ปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
2. กลุ่มปริ ญญาตรี กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มปริ ญญา
เอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มปริ ญญาตรี
3. กลุ่มปริ ญญาโท กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มปริ ญญา
เอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มปริ ญญาโท
ตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตาม ระดับการศึกษา ด้าน ความ
ต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01

n
5
33
74
7

x�
3.47
3.57
3.82
4.45

S.D.
0.14
0.63
0.51
0.30

F
Sig
6.09 0.00**

จากตารางที่ 1 7 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามระดับการศึกษา
ด้านความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จึงทําการเปรี ยบเทียบพหุ คูณด้วยวิธี
ของ Scheffe’ ดังตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตาม ระดับการศึกษารายคู่ ด้าน
ความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี

ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

x�
3.47
3.57
3.82
4.45

3.47
-

3.57
0.10
-

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

3.82
-0.35
-0.24
-

4.45
-0.99*
-0.88*
-0.64*
-

จากตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามระดับการศึกษา ด้านความ
ต้องการเป็ นสมาชิกองค์การ พบว่ามี 3 คู่ ได้แก่
1. กลุ่มตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่ม
ปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
2. กลุ่มปริ ญญาตรี กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มปริ ญญา
เอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มปริ ญญาตรี
3. กลุ่มปริ ญญาโท กับกลุ่มปริ ญญาเอก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มปริ ญญา
เอก มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มปริ ญญาโท
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สมมติฐานที่ 1. 5 บุคลากร ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 19 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมจําแนกตามสถานภาพสมรส
สถาณะภาพสมรส

n
82
38
2

โสด
สมรส
หย่าร้าง
** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01

x�

3.64
3.95
4.17

S.D.
0.49
0.47
0.00

F

Sig

5.87 0.00**

จากตารางที่ 19 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมจําแนกตาม สถาณภาพ
สมรส พบว่า บุคลากร ที่มี สถาณภาพสมรส ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จึงทําการเปรี ยบเทียบพหุ คูณด้วยวิธีของ Scheffe’ ดังตารางที่
20
ตารางที่ 20 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวม รายคู่ จาํ แนกตาม สถาณภาพ
สมรส
สถาณภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง

x�
3.64
3.95
4.17

โสด
3.44
-

สมรส
3.95
-0.30*
-

หย่าร้าง
4.17
-0.52
-0.22
-

จากตารางที่ 20 เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การโดยรวมจําแนกตามสถาณภาพการ
สมรส พบว่ามี 1 คู่ ได้แก่ โสด กับกลุ่มสมรส แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มสมรสมี
ค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มโสด
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ตารางที่ 21 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแน กตามสถานภาพสมรส ด้านการ
ยอมรับองค์การ
สถาณะภาพสมรส

n
82
38
2

โสด
สมรส
หย่าร้าง
* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

x�

3.46
3.77
3.83

S.D.
0.54
0.66
0.24

F

Sig

3.95

0.02*

จากตารางที่ 21 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตาม สถาณภาพสมรส
ด้านการยอมรับองการ พบว่าบุคลากรที่มีสถาณภาพสมรสต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จึงทําการเปรี ยบเทียบพหุ คูณด้วยวิธีของ Scheffe’ ดัง
ตารางที่ 22
ตารางที่ 22 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การ
สมรส ด้านการยอมรับองค์การ
สถาณภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง

�
𝒙𝒙
3.46
3.77
3.83

โสด
3.46
-

รายคู่

สมรส
3.77
-0.31*
-

จําแนกตาม สถาณภาพ

หย่าร้าง
3.83
-0.37
-0.06
-

จากตารางที่ 22 เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามสถาณภาพการสมรส พบว่า
มี 1 คู่ ได้แก่ โสด กับกลุ่มสมรส แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มสมรสมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า
กลุ่มโสด
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ตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแน กตามสถานภาพสมรส ด้านการ
ใช้ความสามารถเพื่อองค์การ
สถาณะภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง

n
82
38
2

x�

3.84
4.07
4.33

S.D.
0.54
0.52
0.00

F

Sig

3.025 0.052

จากตารางที่ 23 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามอายุ ด้านการใช้
ความสามารถพื่อองค์การ พบว่า บุคลากรที่มี สถาณภาพสมรส ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 24 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแน กตามสถานภาพสมรส ด้านความ
ต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ
สถาณะภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง

n
82
38
2

x�

3.64
4.00
4.33

S.D.
0.57
0.49
0.24

F

Sig

7.00

0.00**

** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 4 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การจําแนกตาม สถาณภาพสมรส
ด้านความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ พบว่าบุคลากรที่มีสถาณภาพสมรสต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จึงทําการเปรี ยบเทียบพหุ คูณด้วยวิธี
ของ Scheffe’ ดังตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การ
สมรส ด้านความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ
สถาณภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง

x�
3.46
3.77
3.83

โสด
3.46
-

รายคู่ จําแนกตาม สถาณภาพ

สมรส
3.77
-0.36*
-

หย่าร้าง
3.83
-0.70
-0.33
-

จากตารางที่ 25 เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามสถาณภาพการสมรส พบว่า
มี 1 คู่ ได้แก่ โสด กับกลุ่มสมรส แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มสมรสมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า
กลุ่มโสด
สมมติฐานที่ 1.6 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กัน
ตารางที่ 26 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านของบุคลากร
จําแนกตามระดับเงินเดือน
ระดับเงินเดือน
ความผูกพันต่ อองค์ การโดยรวม
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 บาท – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000
การยอมรับองค์ การ
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 บาท – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000

n

S.D.

F

Sig

40
44
33

x�

3.68
3.81
3.78

0.58
0.45
0.47

0.89

0.42

40
44
33

3.50
3.63
3.63

0.61
0.61
0.57

0.64

0.53
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ตารางที่ 26 (ต่ อ)
ระดับเงินเดือน
การใช้ ความสามารถเพือ่ องค์ การ
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 บาท – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000
ความต้ องการเป็ นสมาชิ กขององค์ การ
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 บาท – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000

n

S.D.

F

Sig

40
44
33

x�

3.91
3.93
3.89

0.61
0.47
0.57

0.04

0.95

40
44
33

3.62
3.89
3.84

0.67
0.52
0.44

2.77

0.07

จากตารางที่ 26 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การทั้งโดยรวมและรายด้าน จําแนก
ตามระดับเงินเดือน พบว่า บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
ตารางที่ 27 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร
ความผูกพันต่ อองค์ การ
r
0.62
0.00**

คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ (Sig)
** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01
จากตารางที่ 27 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรพบว่า คุณภาพชีวติ การทํางานของ บุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 28 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร โดยจําแนกเป็ นรายด้าน
ความผูกพันต่ อองค์ การ

การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig)

r
0.36
0.00**

การใช้ ความ
สามารถ
เพือ่ องค์ การ
r
0.27
0.00**

ความต้ องการ
เป็ นสมาชิก
ขององค์ การ
r
0.28
0.00**

สถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig)

0.39
0.00**

0.30
0.00**

0.44
0.00**

ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig)

0.60
0.00**

0.45
0.00**

0.53
0.00**

โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ((Sig)

0.57
0.00**

0.42
0.00**

0.46
0.00**

การบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig)

0.45
0.00**

0.27
0.00**

0.45
0.00**

ประชาธิปไตยในองค์การ
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig)

0.34
0.00**

0.29
0.00**

0.31
0.00**

ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่น
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig)

0.47
0.00**

0.37
0.00**

0.40
0.00**

ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Sig)

0.32
0.00**

0.32
0.00**

0.57
0.00**

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน

** มีนยั สําคัญที่ระดับ .01

การยอมรับ
องค์ การ
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จากตารางที่ 28 ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ กับความผูกพันต่อองค์การ
บุคลากร พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทํางานของ บุคลากร ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความ
มัน่ คงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ด้านบูรณาการทางสังคมหรื อการ
ทํางานร่ วมกัน ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่น และ
ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากร
ทุกด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 29 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั
สมมติฐานทางการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลแตก
ต่างกัน ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
เพศ
อายุ
ระยะเวลาทํางานในองค์การ
ระดับการศึกษา
สถาณภาพสมรส
ระดับเงินเดือน
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีความ
สัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ

เป็ นไปตาม
ไม่ เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานการวิจัย











จากตารางที่ 29 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบคุคคลแตกต่างกัน ความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน พบว่า ระดับการศึกษา และสถาณสมรส เป็ นไปตามสมมติฐาน แต่ เพศ อายุ
ระยะเวลาการทํางานในองค์การ และระดับเงินเดือนพบว่าไม่เป็ นไปตามสมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ พบว่า เป็ นไป
ตามสมมติฐาน
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ข้ อวิจารณ์
การศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ในองค์การต่อความผูกพันองค์การของ บุคลากร วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอการอภิปรายเกี่ยวกับผลการวิจยั ดังนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุต่าํ กว่า
36 ปี มีระยะเวลาในทําในองค์การตํ่ากว่า 2 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาโท เป็ นโสด และระดับ
เงินเดือน 15,001 – 30,000 บาท
การที่บุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เนื่องจากเป็ นสถาบันการศึกษาที่ตอ้ งใช้บุคลากรด้าน
งานสนับสนุนจํานวนมาก โดยผูป้ ฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เช่นงานทะเบียน งาน
ประชาสัมพันธ์ งานการเงิน และงานบัญชี เป็ นต้น ส่ วนใหญ่ มีอายุต่าํ กว่า 36 ปี เพราะเป็ นช่วงอายุที่
ต้องการความมัน่ คงในการทํางาน สถานภาพสมรสของบุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นโสด เนื่องจากเป็ นวัย
ที่ตอ้ งการแสดงความสามารถในการทํางาน และอยูใ่ นช่วงสร้างความมัน่ คงในอาชีพและสภาพ
คล่องทางด้านการเงิน ทําให้ไม่พร้อมในการมีชีวติ คู่และการมีครอบครัว อายุการทํางาน ในองค์การ
ของบุคลากร ส่ วนใหญ่ ต่าํ กว่า 2 ปี เนื่องจากเปิ ดให้มีการเรี ยนการสอนเพียง 5 ปี เท่านั้น และจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทเป็ นส่ วนใหญ่ จึงส่ งผลให้ระดับเงินเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,001 – 30,000
บาท เพราะเป็ นฐานเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่องค์การจ่ายให้บุคลากรซึ่ งถือว่า
เป็ นกลุ่มที่มีจาํ นวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ในภาพรวมของคุณภาพชีวติ ของบุคลากรในองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาย เพื่อพิจารณา
รายด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน 8 ด้าน บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 6 ด้าน ระดับน้อย 1 ด้าน และระดับมาก 1 ด้าน โดยที่คุณภาพการทํางานอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทํางาน การบูรณาการทางสังคมหรื อการ
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ทํางานร่ วมกัน ประชาธิ ปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างกับชีวติ ส่ วนตัว
และ ความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม อาจเป็ นเพราะมีการรับ รู้ถึงระดับ เงินเดือนที่ ได้ตามคุณวุฒิ กับคุณภาพงาน
ยุติธรรมพอสมควร รวมถึงสวัสดิการต่างๆ การตรวจสุ ขภาพประจําปี สถานที่ทาํ งานมีแสงสว่าง
เพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดภัยในการทํางาน ในเรื่ องการปฏิบตั ิต่อบุคลากรเป็ นเหตุเป็ น
ผลพอควรและเปิ ดโอกาสให้ร้องทุกข์เมื่อไม่รับความเป็ นธรรม มีการปรึ กษาหารื อกับเพื่อนร่ วมงาน
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาได้และยอมรับความคิดเห็นซึ่ งกันและกันโดยฟังเสี ยงข้างมาก เป็ นหลัก ในเรื่ อง
สัดส่ วนระหว่างวันหยุดและวันทํางานมีความเหมาะสมพอสมควร จึงทําให้ระดับคุณภาพชีวติ ใน
การทํางานดังกล่าวอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล คุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับน้อย อาจเป็ น
เพราะบุคลากรมีโอกาส ได้ใช้ทกั ษะความรู ้ความสามารถ ไม่ เต็มที่ การสนับสนุนใ ห้ ผมู้ ี
ความสามารถ ก้าวขึ้นสู่ ต่าํ แหน่งที่สูงขึ้นยังไม่เป็ นธรรม จึงทําให้คุณภาพชีวติ ในการทํางานอยูใ่ น
ระดับน้อย
ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ คุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับมาก อาจเป็ นเพราะ ได้รับความ
ร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานช่วยเหลือกันในเรื่ องต่างๆ โดยเคารพสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและกัน รวมถึงมีอิสระ
ทางความคิดและมีส่วนร่ วมในการทํางาน จึงทําให้คุณภาพชีวติ ในการทํางานอยูใ่ นระดับมาก
โดยสรุ ปแล้ว ระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของบคุคลากรโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากองค์การได้ให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในระดับปานกลาง
แม้วา่ บุคลากรทุกคนจะมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวขององค์การ
ความผูกพันต่ อองค์ การ
โดยรวมบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง และเพื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการยอมรับองค์การ อยูใ่ นระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็ นเพราะองค์การพิ่งเปิ ดทําการเรี ยน
การสอนได้ไม่นานส่ งผลต่อการับรู ้ดา้ นภาพลักษณ์ขององค์การจึงทําให้การยอมรับองค์การอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
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ด้านการใช้ความสามารถเพื่อองค์การ อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะบุคลากรส่ วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทและเป็ นอาจารย์ซ่ ึ งถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถพร้อมที่
จะทุ่มเทถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่และร้างสรรค์ผลงานให้กบั องค์การได้
ด้านความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ อยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
บุคลากรมีโอกาสได้ใช้ความรู ้ความสารถจากการเรี ยนและประสบการณ์ยงั ไม่เต็มที่ในการปฏิบตั ิ
หน้าตามความรับผิดชอบ หรื อองค์การอาจยังสร้างความมัน่ ใจในความมัน่ คงให้กบั บุคลากรไม่มาก
พอ จึงส่ งผลให้ความต้องการเป็ นสมาชิกในองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยสรุ ปแล้วความผูกพันธ์ต่อองค์การของบุคลากรอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากบุคลากรมีความมุ่งมัน่ ที่จะใช้ความรู ้ความสามารถทั้งเพื่อตนเองและองค์การถึงแม้วา่ จะยัง
ไม่ยอมรับองค์การมากเท่าที่ควรและความต้องการเป็ นสมาชิกในองค์ยงั อยูใ่ นระดับปานกลางก็ตาม
การทดสอบสมมติฐาน

กัน

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง

สมมติฐานที่ 1.1 บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พบว่ าบุคลากร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เป็ นเพราะลักษณะงาน
ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างเพศชายหรื อหญิง โดยผูบ้ ริ หารจะให้ความสําคัญเท่าเทียมกัน ทุกคน
ต่างต้องปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสําเร็ จตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน และในปั จจุบนั สังคมไทยให้การยอมรับในความสามารถของบุคคล มากกว่าที่จะ
มองว่าบุคคลนั้นเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชาย จึงทําให้บุคลากรทั้งเพศหญิงและเพศชายทํางานเต็มตาม
ความสามารถของตน ดังนั้น ไม่วา่ เป็ นชายหรื อหญิงก็ไม่ส่งผลให้มีระดับความผูกพันต่อองค์การ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ รางค์ทิพย์ (2549) ได้ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
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กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงา น กรณี พนักงานบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ ง พบว่าไม่มีความ
แตกต่างของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิง
สมมติฐานที่ 1.2 บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อแยกวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การในแต่ละด้าน เปรี ยบเทียบกับอายุของ บุคลากร
พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน ในด้านความต้องการเป็ น
สมาชิกองค์การ โดยที่ กลุ่มอายุ 36 - 45 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มอายุต่าํ กว่า 36 ปี ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
กลุ่มอายุ 36 - 45 ปี เป็ นวัยที่ค่อนข้างมัน่ คงทั้งทางสถาณภาพทางเศรษฐกิจและครอบครัวแล้ว จึง
ต้องการใช้ความรู ้ความสามารถที่มีอยูแ่ สดงออกต่อองค์การอย่างเต็มที่ และไม่ตอ้ งการที่จะออกจาก
องค์การนี้เพื่อไปเป็ นสมาชิกองค์การอื่น ซึ่ งต่างจากกลุ่มอายุที่ต่าํ กว่า 36 ปี ที่ยงั ต้องการแสวงหา
ความมัน่ คงในชีวติ อาจเป็ นไปได้ที่ยงั มองหาโอกาสใหม่ที่ดีกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับ ภัทรา (2542) ได้
ศึกษาในเรื่ องการรับรู ้คุณภาพชีวติ การทํางานกับความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานบริ ษทั ไดกิ้น
อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า พนักงานที่มีอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์การสู งกว่า
พนักงานที่มีอายุนอ้ ย
สมมติฐานที่ 1. 3 บุคลากร ที่มี ระยะเวลาทํางานในองค์การ แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มี ระยะเวลาทํางานองค์การ แตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเพราะ
ทราบถึงนโยบายและเป้ าหมายขององค์การเป็ นอย่างดี มองเห็นความสําเร็ จขององค์การเป็ นเหมือน
ความสําเร็ จของตน จึงทุ่มเทความสามารถในการทํางานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์แก่องค์การ ทั้งยัง
ต้องการความมัน่ คงในหน้าที่การงานและฐานะทางการเงินที่ดี บุคลากรจึงพยายามรักษาไว้ซ่ ึ งการ
เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ พยายามมีส่วนร่ วมในการทํางาน สร้างความผูกพันต่อองค์การและก่อ
ประโยชน์ให้กบั องค์การอย่างเต็มที่
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สมมติฐานที่ 1.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การ ทั้ง โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยที่กลุ่มปริ ญญาเอกมี
ค่าเฉลี่ยสู งกว่าทั้งกลุ่มระดับปริ ญญาโท กลุ่มปริ ญญาตรี และกลุ่มตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะ กลุ่มปริ ญญาเอกถือว่ามีระดับความมัน่ คงดีมากและมีความรู ้ความสามารถในระดับที่สูงที่จะ
ก่อประโยชน์ให้กบั องค์การอย่างเต็ม จึงมุ่งมัน่ ที่จะนําพาองค์การสู่ ความสําเร็ จตามที่ต้งั เป้ าไว้
สมมติฐานที่ 1. 5 บุคลากร ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มี สถาณสมรส แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยพิจารณารายด้านพบว่า มี
2 ด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับองค์การ และด้านความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การ โดยกลุ่ม
สมรสมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มโสด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะกลุ่มคนที่สมรสแล้วจะต้องมีภาระในการดูแล
ครอบครัว และต้องการความมัน่ คงมากกว่ากลุ่มโสด ทําให้มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การไม่
ต้องการที่จะลาออกเพื่อเริ่ มต้นการทํางานใหม่ ซึ่ งสอดคล้องกับ ภัทรา (2542) พบว่าพนักงานที่
สมรสแล้วมีความผูกพันต่อองค์การสู งกว่าพนักงานที่เป็ นโสด
สมมติฐานที่ 1.6 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากร ที่มี ระดับเงินเดือน ต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ สุ รางค์ทิพย์
(2549) ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะบุคลากรมีการับรู ้ถึงภาระงานและระดับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ที่ทาง
องค์การจะจ่ายให้ต้ งั แต่ก่อนเข้ามาทํางานดีอยูแ่ ล้ว จึงมุ่งมัน่ ในการทํางานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่
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สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของบุคลากร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านทั้ง 8 ได้แก่ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้าน
สถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงใน
งาน ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางาน
ร่ วมกัน ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่น และด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทั้ง 3 ด้านได้แก่
ด้านการยอมรับองค์การ ด้านการใช้ความสามารพเพื่อองค์การ และด้านความต้องการเป็ นสมาชิก
ขององค์การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
หมายความว่า ถ้า บุคลากรมีคุณภาพชีวติ ในการทํางานสู ง ความผูกพันต่อองค์การก็จะสู ง
ด้วยเนื่องจากระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ถ้าอยูใ่ นระดับที่สูง บุคลากรจะรู ้สึกมีความผูกพันต่อ
องค์การสู งตามไปด้วย ทําให้บุคลากรไม่ตอ้ งการเปลี่ยนย้ายงานหรื อลาออกแต่ถา้ ระดับของคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานอยูใ่ นระดับตํ่าก็จะทําให้ บุคลากรรู ้สึกไม่พึงพอใจ ไม่เกิดความผูกพันต่อองค์การ
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุ รางค์ทิพย์ (2549) พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ทั้ง 8 ด้าน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การทั้ง 3 ด้าน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง
คุณภาพชีวติ ในการทํางานต่อความผูกพันองค์การของ
บุคลากร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน และระดับความผูกพันต่อองค์การ โดย
ศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ จําแนกตามลักษณะส่ วน
บุคคลนอก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กลุ่มประชากรของบุคลากรทุกระดับในองค์การ จํานวน
180 คน และทําการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วธิ ี การสุ่ มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 124 คน และ
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนําข้อมูลไปทําการประมวลผลโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคลของการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ เพศ พบว่าบุคลกรส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน
91 คนคิดเป็ นร้อยละ 74.6 มี อายุต่าํ ว่า 36 ปี จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.7 มี ระยะเวลาการ
ทํางานในองค์การ ตํ่าว่า 2 ปี จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.2 มีระดับการศึกษาปริ ญญาโทจํานวน
74 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.2 มีสถานภาพเป็ นโสด จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.2 และมีระดับ
เงินเดือน 15,001 - 30,000 จํานวน 44 คนคิดเป็ นร้อยละ 37.6
ระดับคุณภาพชี วติ ในการทํางาน
โดยภาพรวม บุคลากรมีคุณภาพชีวติ การทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x� = 3.21) และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านสามารถเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ สิ ทธิ ของพนักงานอยูใ่ นระดับ
มาก (x� = 3.84) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง ( x� = 3.55) ด้าน
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สถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( x�= 3.30) ด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่น อยูใ่ นระดับปานกลาง ( x� = 3.22) ด้านการบูรณาการ
ทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกันอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x� = 3.21) ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x� = 3.12) การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (x�= 2.65) ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง อยูใ่ นระดับน้อย (x� = 2.30)
ความผูกพันต่ อองค์ การ

โดยภาพรวมแล้ว บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การในระดับ มาก (x� = 3.74) และพิจารณา
ในแต่ละด้านสามารถเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้
ด้านการใช้ความสามารถเพื่อองค์การพบว่า บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ อยูใ่ นระดับ
มาก (x� = 3.92) ด้านความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์การพบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ
อยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.76) ด้านการยอมรับองค์การพบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (x� = 3.57)
ผลการทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยต่างๆ เพื่อทํานายผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร ซึ่งมีดว้ ยกันทั้งหมด 2 สมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กัน แบ่งเป็ นสมมติฐานย่อย 6 ประการ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 ตัวแปรอิสระเรื่ องเพศ พบว่าไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.2 ตัวแปรอิสระเรื่ องอายุ พบว่าไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.3 ตัวแปรอิสระเรื่ อง ระยะเวลาทํางานในองค์การ พบว่าไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.4 ตัวแปรอิสระเรื่ องระดับการศึกษา พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.5 ตัวแปรอิสระเรื่ องสถานภาพสมรส พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.6 ตัวแปรอิสระเรื่ องระดับเงินเดือน พบว่าไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ พบว่า
โดยภาพรวมคุณภาพชีวติ การทํางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันธ์ต่อองค์การอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่ งผลการวิจยั ที่ได้มามีความหลากหลาย จึงมี
ข้อเสนอแนะสําหรับผลที่ได้จากการวิจยั ดังนี้
1. ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
การที่ องค์การนําระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนตามความสามารถมาใช้ให้เหมาะสมกับตําแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถ
ของบุคลากร ซึ่ งต้องใช้แบบประเมินผลที่มีตวั ชี้วดั อย่างชัดเจน Key Performance Indicators (KPI)
ถือว่าเป็ นเรื่ องที่อยูแ่ ล้ว แต่บุคลากรส่ วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ รับรู ้ถึงค่างานและค่าเงินของงาน ซึ่ งจะ
เป็ นการปิ ดกั้น ข้อมูล ทําให้เกิดอคติต่องานอันจะส่ งผล ต่อระดับความผูกผันต่อองค์การ ดังนั้น ควร
เปิ ดเผยข้อมูลให้ทราบ นอกจากนี้ควรสร้างแรงจูงใจหรื อสร้างขวัญกําลังใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูอ้ ายุ
น้อย และ/หรื อ ระดับเงินเดือนน้อย โดยการเพิ่มเงินเดือนหรื อการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี ควร
พิจารณาให้กลุ่มนี้เป็ นเป้ าหมายหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและฐานเงินเดือนในระบบ
ราชการที่ปรับตัวสู งขึ้น เพราะจากผลของการวิจยั เมื่อพิจารณาลงในละเอียดของค่าตอบแทนพบว่า
มีความแตกต่างกันค่อนข้างสู ง หมายความว่าผูท้ ี่ได้รับค่าตอบแทนสู งแตกต่างจากผูท้ ี่ได้รับ
ค่าตอบแทนตํ่าในระดับที่มาก ดังนั้น เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของบุคลากรในระดับ
ปฏิบตั ิการทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน ผูบ้ ริ หารองค์การจึงสมควรพิจารณาปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทนบุคลลากรระดับปฏิบตั การให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ น
ปัจจุบนั
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2. ด้านสถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ การตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี ของ องค์การนั้น ควรคํานึงถึงการดําเนินโครงการต่อเนื่องจากการตรวจสุ ขภาพแล้ว เช่น
การจัดสถานที่ที่สาํ หรับออกกําลังกาย เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดีแก่ บุคลากร การจัดรายการตรวจ
สุ ขภาพที่สอดคล้องกับเพศ และวัย รวมถึงการจัดโครงการรณรงค์สถานที่ทาํ งานปลอดสารพิษ
ต่างๆ โดย ออกกฎระเบียบให้ งดสู บบุหรี่ ในสถานที่ทาํ งาน อย่างจริ งจัง หากมีการฝ่ าฝื นจะต้องถูก
ลงโทษ ส่ วนด้านอาคารสถานที่ผอู ้ าํ นวยการงานอาคารสถาณที่ ควรพิจณารณาโดยเฉพาะอย่างยิง่
ความสะอาดของห้องนํ้าควรได้รับการดูแลให้เข้มงวดกว่านี้เพื่อสุ ขลักษณะที่ดี และปรับปรุ งสถาณ
ที่จอดรถให้มีความปรอดภัยมากกว่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อตัวรถจากแสงแดดหรื อฝน
และการโจรกรรมอุปกรณ์ต่างๆ
3. ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน องค์การโดยหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค วร
ใช้วธิ ี การสื่ อสารในทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ บุคลากรทราบถึงการเจริ ญเติบโตในสายงานอาชีพ
เพื่อให้บุคลากรรู ้สึกถึงความมัน่ ใจในการที่จะร่ วมงานกับองค์การ ว่าจะต้องมีการเติบโตในสายงาน
หรื อการปรับเปลี่ยนสถาณะในตํ่าแหน่งงาน
4. ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การ
นอกจากกําหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประชุมหน่วยงาน เป็ นประจํา เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บุคลากร
ในระดับต่างๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ให้กบั ผูบ้ ริ หารได้ทราบและแก้ไข แล้ว แนว
ทางการส่ งเสริ มการอบรมสัมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ควรให้ความสําคัญเนื่องจากเป็ นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ซึ่ งบุคลากรต้องมี
คุณภาพเช่นกัน ดังนั้นจึงควร ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนา การเพิ่มพูน
ความรู ้ โดยอุดหนุนเงินในการศึกษาดูงาน ฝึ กอบรม หรื อแม้แต่ การเสนอให้ ทุนศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้นในเงื่อนไขที่ไม่ยงุ่ ยากและบีบรัดจนเกินไป
5. การบูรณาการทางสังคมหรื อการทํางานร่ วมกัน องค์การควรจะส่ งเสริ มการทํากิจกรรม
ร่ วมกันของพนักงานให้มากขึ้น เพื่อให้พนักงานในองค์การมีความรู ้สึกเป็ นหนึ่งเดียวกัน เป็ นทีม
เดียวกัน กิจกรรมดังกล่าวอาจแสดงออกในรู ปของการทํากลุ่มสัมพันธ์ในต่างจังหวัด เพื่อหล่อ
หลอมให้บุคลากรมีความรู ้สึกเป็ นครอบครัวเดียวกันการทํางานควรเป็ นรู ปแบบเป็ มทีมมากกว่างาน
บุคคล รวมทั้งสร้างรู ปแบบการทํางานที่ให้บุคลากรรู้สึกได้รับการปฏิบตั ิที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่
ว่าจะเป็ นสายอาจารย์หรื อสายสนับสนุน
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6. ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ องค์การควรส่ งเสริ มให้ บุคลากรเข้าใจถึงสิ ทธิ ส่วนบุคคล
โดยเน้นเป็ นเรื่ องสําคัญถ้าฝ่ าฝื นอาจถูกลงโทษ หรื อหากปฏิบตั ิตามระเบียบจะได้ประโยชน์อย่างไร
โดยอาจจัดทําในรู ปของประมวลจริ ยธรรมขององค์การเพื่อให้บุคลากรทุก คนรู ้สึกถึงการได้รับสิ ทธิ
ส่ วนบุคคลขององค์การนี้ และส่ งเสริ มให้เคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล รวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่น องค์การควรให้ความสําคัญกับ บุคลากร
โดยปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถและประเมินผลการทํางานจากผลงานไม่ควรนําเรื่ องการลา
และหยุดงานเป็ นประเด็นสําคัญและควรหลีกเลี่ยงที่จะให้ บุคลากรต้องทํางานล่วงเวลา เพราะเวลา
ดังกล่าวถือเป็ นเวลาส่ วนตัว รวมถึงการที่ตอ้ งทํางานนอกเหนือจากภาระหน้าที่ประจํา ควรได้รับ
รางวัลหรื อสิ นนํ้าใจเพื่อให้บุคลากรเกิดความภูมิใจในตัวเองที่ได้ทาํ ประโยชน์เพื่อองค์การ
8. ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม องค์การควรที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีลกั ษณะเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ส่ งเสริ มให้ สอดแทรก ลงไปในกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
การเรี ยนการสอนและนอกเหนือการเรี ยนการสอน โดยสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมอัน
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ บุคลากรกิดความภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับองค์การนี้
และได้ทาํ ประโยชน์ต่อส่ วนรวม
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรนั้น แม้วา่ บุคลากรจะมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู ้
ความสามารถทําเพื่อองค์การ แต่ยงั ให้การยอมรับองค์การและต้องการเป็ นสมาชิกในระดับปาน
กลางเท่านั้น ดังนั้นองค์การจึงต้องปรับปรุ งพัฒนาทั้งภาพลักษณ์และการบริ หารจัดการในด้านต่างๆ
ให้บุคลากรเกิดความมัน่ ใจยอมรับองค์การและต้องการเป็ นสมาชิกเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ร่ วมกันทั้งบุคลากรและองค์การ
คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิจยั นี้ช้ ีให้เห็น
ถึงความสําคัญของทั้ง 2 ตัวแปร ที่มีผลซึ่งกันและกัน ดังนั้นองค์การจึงควรสนับสนุนให้เกิดทั้ง
คุณภาพชีวติ ที่ดีในการทํางาน โดยมุ่งปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ด้านต่างๆ ที่มีระดับน้อยและปานกลาง
ให้อยูใ่ นระดับมาก เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น ซึ่ งจะนําไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดขององค์การ
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยต่ อไป
1. อาจศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าจะ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร ได้แก่ ทัศนคติ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการทํางาน ภาวะผูน้ าํ ขององค์การ ความเชื่อ
อํานาจในตนเอง การบริ หารความขัดแย้ง เป็ นต้น
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มประชากรที่มีตาํ แหน่งการทํางานที่แตกต่างจากกลุ่ม
ประชากรที่ทาํ การศึกษา เช่น ระดับผูบ้ ริ หาร เพื่อนําผลมาเปรี ยบเทียบว่าสอดคล้องหรื อแตกต่างกัน
อย่างไร
3. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรจะทําการศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานใน สถาบันการศึกษา
ในประเภทและระดับ ต่างๆ เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้มาเปรี ยบเทียบว่าสอดคล้องหรื อแตกต่างกัน
อย่างไรระหว่างสถาบันการศึกษา
4. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรจะทําการศึกษาว่าปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของ
บุคลากรและปั จจัยใดบ้างที่ทาํ ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร
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แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
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แบบสอบถาม
เรื่อง คุณภาพชีวติ ในการทํางานกับความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
คําชี้แจง

แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ และความผูกพันธ์ต่อองค์การของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่ งแบบสอบถามนี้ ไม่มีคาํ ตอบถูกหรื อผิด แต่อย่างใด ขอความกรุ ณาท่านตอบคําถามให้ตรง
กับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด ความคิดเห็นของท่านถือว่าเป็ น ความลับ ในการนําเสนอจะเสนอในภาพรวม
และไม่มีผลต่อผูต้ อบแต่ประการใด ผลที่ได้จะใช้เป็ นแนวทางปรับปรุ งสภาพการทํางานเพื่อให้มีความเหมาะสม
มากยิง่ ขึ้นต่อไป
ตอนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงใน [ ] หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
1. [ ] ชาย

2. [ ] หญิง

2. อายุ…………….. ปี .................... เดือน
3. สถานภาพสมรส
1. [ ] โสด

2. [ ] สมรส

3. [ ] หย่าร้าง

4. ระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ด.....................................................................................
5. อายุงานปัจจุบนั ในองค์การ ................ ปี ............... เดือน
6. ระดับเงินเดือน...................................................... บาท
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับคุณภาพชี วติ ในการทํางาน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้วา่ ท่าน เห็นด้วยหรื อไม่ ในระดับใด แล้วทํา
เครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างหลังข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน (กรุ ณาตอบทุกข้อ)

ข้อ

ข้อคําถาม

1

ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน
ชีวติ ประจําวัน

2

ท่านพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน

3

วิทยาลัย มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่มีความ
ยุติธรรม
ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่คุม้ ค่ากับความทุ่มเทของท่าน
ที่มีให้กบั วิทยาลัย
ท่านพอใจกับสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านได้รับ

4
5
6

ท่านพอใจที่ วิทยาลัย จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจําปี กับบุคลากรทุกคน

7

ท่านพอใจกับระบบการรักษาความปลอดภัยภายใน
วิทยาลัย
สถานที่ทาํ งานของท่าน ไม่ เหมาะสมทําให้มีผลเสี ย
ต่อสุขภาพ
วิทยาลัย มีการวางแผนเกี่ยวกับการป้ องกันภัยพิบตั ิ
ต่างๆ เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของพนักงาน
ท่านพอใจกับสภาพแวดล้อมที่ท่านทํางานอยู่
วิทยาลัยสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการทํางาน

8
9
10
11
12

ท่านได้รับโอกาสในการใช้ความรู ้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
อย่างยิง่
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
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ข้อ

ข้อคําถาม

13

ท่านมีโอกาสเรี ยนรู ้งานที่ทาํ เพิ่มมากขึ้นจากหัวหน้า
งานและเพื่อนร่ วมงาน
ระบบการจัดการฝึ กอบรม บุคลากรมีมาตรฐานและ
มีการวางแผน
วิทยาลัย สนับสนุนให้ท่านเข้ารับการฝึ กอบรมเป็ น
ประจํา
ท่านมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปในตําแหน่งที่สูงขึ้น
ในหน่วยงานของท่าน

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หัวหน้างานและเพื่อนร่ วมงานของท่านสนับสนุน
และส่งเสริ มท่านให้กา้ วไปสู่ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
ท่านรู ้สึกว่าใน วิทยาลัย ไม่ มีความเป็ นธรรมในการ
เลื่อนขั้นและตําแหน่ง
มีเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งอย่างชัดเจน
ท่านพอใจกับระบบการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใน
หน่วยงานของท่าน
การปฏิบตั ิต่อบุคลากรโดยมากเป็ นไปโดยชอบและ
มีเหตุผล
ระบบพรรคพวกทําให้ความมัน่ คงในการทํางาน
ของท่านลดลง
เพื่อนร่ วมงานให้ความเคารพสิ ทธิส่วนบุคคลซึ่งกัน
และกัน
วิทยาลัย เปิ ดโอกาสให้ บุคลากร ร้องทุกข์ได้เมื่อ
ไม่ได้รับความเป็ นธรรม
ท่านมัน่ ใจว่าวิทยาลัยจะจ้างท่านจนเกษียณ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
อย่างยิง่
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
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ข้อ

ข้อคําถาม

26

ท่านเคยเข้าร่ วมกิจกรรมกับวิทยาลัย

27

ท่านสามารถขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานได้จาก
เพื่อนร่ วมงานของท่าน

28

ในหน่วยงานของท่านมีความเห็นอกเห็นใจและให้
ความช่วยเหลือกันในเรื่ องต่าง ๆ
เพื่อนร่ วมงานหลายๆ คนไม่ค่อยชอบท่าน

29
30
31
32

การมีกิจกรรมสันทนาการมีส่วนช่วยทําให้การทํางาน
มีความคล่องตัวมากขึ้น
วิทยาลัยมีการบริ หารแบบประชาธิปไตย

36

ในการเลือกแนวทางปฏิบตั ิงานที่ทาํ งานของท่านต้อง
ฟังเสี ยงข้างมาก
หัวหน้างานของท่านมักตัดสิ นใจโดยความคิดเห็น
ของเขาเป็ นสําคัญ
ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ปฏิบตั ิงานนั้นเมื่อเห็นว่าไม่
ถูกต้อง
ท่านพอใจกับลักษณะของการบริ หารของหน่วยงาน
ของท่าน
ท่านมีเวลาหยุดพักผ่อนระหว่างงานที่เหมาะสม

37

ท่านมีวนั ลาหยุดพักผ่อนประจําปี ที่เหมาะสม

38

หน่วยงานของท่านมักเรี ยกท่านให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่
อยูเ่ ป็ นประจําแม้ในวันหยุดก็ตาม
ท่านมีงานคัง่ ค้างที่ตอ้ งนํากลับไปทําที่บา้ น

33
34
35

39
40

ท่านพอใจกับช่วงเวลาทํางานและช่วงอิสระจากงาน
ในแต่ละวัน

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็น
อย่างยิง่
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ การ
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้วา่ ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ในระดับใด แล้วทําเครื่ องหมาย
√ ลงในช่องว่างหลังข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน (กรุ ณาตอบทุกข้อ)

ข้อ

ข้อคําถาม

1

ท่านรู ้สึกภูมิใจที่ได้ทาํ งานในวิทยาลัยแห่งนี้

2

ท่านพร้อมที่จะรักษาชื่อเสี ยงของวิทยาลัย ด้วยความ
เต็มใจ
ท่านภูมิใจที่จะบอ กกับคนอื่นว่าท่านเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวิทยาลัย
ท่านรู ้สึกอึดอัดที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
วิทยาลัย
ท่านเห็นด้วยกับนโยบายต่างๆ ของวิทยาลัย

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ท่านพบว่าค่านิยมของท่านกับ
ของวิทยาลัย
สอดคล้องกัน
ท่านปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดี
ต่อเพื่อน
ร่ วมงานและหัวหน้างาน
ท่านปฏิบตั ิตามกฏระเบียบข้อบังคับ และวัฒนธรรม
ของหน่วยงานของท่าน
ท่านยินดีที่มาทํางานในวันหยุด เมื่อ วิทยาลัย ขอ
ความร่ วมมือจากท่าน
ท่านพร้อมที่จะทุ่มเทกายใจในงานที่ได้รับผิดชอบ
อย่างเต็มที่
ท่านพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้กบั
วิทยาลัย
ท่านเต็มใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
อย่างยิง่
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
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ข้อ

ข้อคําถาม

13

ท่านคิดที่จะปรับปรุ งงานให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม

14

ท่านใช้ความรู ้ความสามารถที่มีอยูท่ าํ งานเพื่อให้
ผลดีที่สุด
วิทยาลัยและตัวท่านจะเติบโตไปพร้อมกัน

15
16
17
18

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
อย่างยิง่
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

การตัดสิ นใจทํางานในวิทยาลัย นี้ คือความผิดพลาด
ครั้งหนึ่งของท่าน
ท่าน ไม่ อยากลาออก เพราะมีความผูกพันกับ
วิทยาลัย
ท่านรู ้สึกเป็ นเจ้าของวิทยาลัยแห่งนี้ดว้ ย

ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
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