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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสาย
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คุณคาทางสังคม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.57  
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สารสนเทศเพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.56 

3.คุณภาพชีวิตการในทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรีโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางปานกลางกับความผูกพันตอองคการ 

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ .586 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกก ปจจุบันการเปล่ียนแปลงในดานตางๆท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมท้ัง

เทคโนโลยีสมัยท่ีเกิดการแปลงแปลงไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้ยอมสงผลตอการ

ดําเนินงานขององคการตางๆท่ีจะตองปรับตัวกับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะอยูรอดและพัฒนาให

องคการเกิดความเจริญกาวหนาในการดําเนินงานอยูเสมอ 

กกกกกกกกการบริหารงานในองคการหรือหนวยงานใดๆก็ตาม การดําเนินงานนั้นจะตองประกอบ

ไปดวยทรัพยากรอยางนอย 4 ประการ คือ คน ( Men)   เงิน ( Money) วัตถุส่ิงของ ( Materials) และ

การจัดการ (Management) ซ่ึงปจจัยท้ัง 4 ประการนี้ ในการบริหารองคก าร มนุษยนับเปนทรัพยากร

สําคัญท่ีจําเปนและตองใชทรัพยากรมนุษยจํานวนมากในหลากหลายหนาท่ี  เพราะทรัพยากรมนุษย

จะเปนผูสรางสรรคงานบริการและเปนผูใหบริการดาน ตางๆ ท่ีเนนคุณภาพ มาตรฐาน ความ

ปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงการท่ีจะไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาและ

การรักษาทรัพยากรมนุษยใหทํางานใหกับองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน

การออกจากองคการไปดวยดีนั้น ลวนตองอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีดี ดังนั้น การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญกับการบริหารองคการ คือทําใหมีบุคลากรทํางานท่ีเพียงพอและ

ตอเนื่องทําใหไดคนดีและมีความสามารถเขามาทํางานในองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีการ

ฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการแกบุคลากรอยาง

เหมาะสม ทําใหเกิดการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนของบุคลากร ทําใหเกิดการ

ประเมินผลงานของบุคลากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุนคนทํางานดี ทําใหเกิดความสัมพันธอันดี

ระหวางคนทํางานดวยกันและคนทํางานกับผูบริหาร (กริชเพชร ชัยชวย 2544:1) 

กกกกกกกกฉะนั้นการท่ีคนในองคการจะทํางานเต็มความสามารถนั้น จึงข้ึนอยูกับคุณภาพชีวิตใน

การทํางานและความผูกพันท่ีมีตอองคการ กลาวคือ เม่ือองคการสามารถตอบสนองตอความ

ตองการและความคาดหวังของคนในองคการ คนจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากข้ึน และ

นําไปสูความรูสึกท่ีมีความลึกซ่ึงมากกวาความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงก็คือ ความผูกพันตอ 
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องคการ ซ่ึงจะสงผลไปยังคุณภาพชีวิตในการทํางานของคนในองคการตอไป (ปทมา พรมมินทร 

2549:2) จากเหตุผลและความเปนมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานและความผูกพันตอองคการ  กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อท่ีผลการวิจัยจะไดเปนประโยชนตอองคการและเปนแนวทางในการ

บํารุงรักษาบุคลากร ใหเกิดความรักและผูกพันตอองคการ เพื่อใหบุคลากรมีความมุงม่ันอยางเต็มท่ี

ในการทํางาน ทําใหองคการสามารถดําเนินงานไดอยางบรรลุเปาหมายและสามารถรักษาทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคาใหอยูกับองคการตลอดไป           

วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกก 1. ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนม หาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีมีตอองคการ 

กกกกกกกก2. ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี  

กกกกกกกก 3. ศึกษา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกก การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ  

กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยสํารวจ

ขอมูลจากบุคคลากรท่ีปฎิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน  

198 คน ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2552 นาน 

3  เดือน 

 

นิยามศัพท์ 

กกกกกกกก 1. คุณภาพชีวติในการทาํงาน หมายถึง ส่ิงตางๆท่ีเกี่ยวของกับชีวิตการทํางานซ่ึงมี 8 

ดาน คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง 
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กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานลักษณะการบริหาร 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม (กริชเพชร ชัยชวย 2544:5) 

กกกกกกกก2. ความผูกพนัต่อองค์การ หมายถึง ความเปนอันดับหนึ่งอันเดียวกันกับองคการโดย

เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน  ยอมรับในคานิยมและวัตถุประสงคขององคการเสมือนหนึ่งวาตนเปน

เจาของเชนกันและการเขามามีสวนรวมในองคการ  คือการท่ีสมาชิกมีความรูสึกวาไดรวมกระทําใน

กิจกรรมขององคการตามบทบาทหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี การท่ีสมาชิกไดแสดงออกถึงความ

ตองการท่ีจะทํางานตอใ นองคการเดิมไมคิดท่ีจะโอนยายไปอยูท่ีอ่ืน  ยังคงมีความตองการเปน

สมาชิกภายในองคการนั้นตลอดไป  ไมวาจะมีอะไรเปล่ียนแปลงภายในหรือมีส่ิงดึงดูดจากภายนอก  

ก็ยังคงท่ีจะเปนสมาชิกขององคการนั้นโดยไมคิดเปล่ียนใจ  นั่นคือสมาชิกมีความรูสึกจงรักภักดีตอ

องคการซ่ึงนอกเหนือไปจากการยังคงสภาพเปนสมาชิกขององคการแลว  ความจงรักภักดีก็ยังสงผล

ตอการทําใหสมาชิกขององคการแสดงออกทางพฤติกรรมอันพึงประสงคตอองคการ  ทําใหไมเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาองคการ (ธีระ วีรธรรมสาธิต 2532:7) 

กกกกกกก   3. องค์การ หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก 4. บุคลากร หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางทุกคน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. ทําใหทราบถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนม หาวิทยาลัย

ศิลปากรท่ีมีตอองคการ  

กกกกกกกก 2. ทําใหทราบถึงความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนม หาวิทยาลัย

ศิลปากร 

กกกกกกกก3. ทําใหทราบถึง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกก การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา บุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุงหมายท่ีจะทราบวาตัวแปร

ใดมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการของบุคลากร จากการคนควา

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ผูศึกษาไดเลือกแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ตอไปนี้มา

เปนกรอบในการศึกษา ไดแก 

กกกกกกกก1. คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กกกกกกกก2. ความผูกพันตอองคการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ความหมายและความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ 

กกกกกกกก3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอ 

                        องคการ 

กกกกกกกก4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กกกกกกกก5. กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

1. คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

กกกกกกกก1.1 ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กกกกกกกกความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กกกกกกกกจากการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานพบวา

มีผูสนใจศึกษาเปนจํานวนมาก โดยผูท่ีสนใจศึกษานั้นไดใหแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับ 

คุณภาพชีวิตในการทํางานไวแตกตางกัน ซ่ึงผูศึกษาไดรวบรวมความหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา

คร้ังนี้ ไดดังนี้  

กกกกกกกก ความหมายทางกวางของคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ส่ิงตางๆท่ีเกี่ยวของกับ

ชีวิตการทํางานซ่ึงประกอบดวย คาจางช่ัวโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชน  
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ความกาวหนาในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปนแรงจูงใจและความพึง

พอใจสําหรับคนงาน 

กกกกกกกก คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายอยางแคบ คือผลท่ีมีตอคนงานซ่ึงหมายถึงการ

ปรับปรุงในองคการและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

สําหรับสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคล และรวมถึงความตองการของ

พนักงานในเร่ืองความพึงพอใจในการงานมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะมีผลตอสภาพการทํางาน 

กกกกกกกกคุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฎิบัติ หรือเทคโนโลยีท่ี

เสริมสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจมากข้ึน ในการปรับปรุงผลลัพธท้ัง

องคการและปจเจกบุคคล (ผจญ เฉลิมสาร 2540, อางถึง ใน กริชเพชร ชัยชวย 2544: 9) 

กกกกกกกกคุณภาพชีวิตการทํางาน  (Quality of Work Life) หรือ QWL หมายถึง การประเมิน

สถานะในลักษณะตางๆของงาน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการสรางสมดุลระหวางงานและชีวิตของบุคคล 

คุณภาพชีวิตการทํางานจะใหความสําคัญกับผลงานท่ีมีตอบุคคล และประสิทธิภาพขององคการ 

รวมท้ังความพอใจของบุคลากรกับการแกปญหาและการตัดสินใจขององคการ นอกจากนี้คุณภาพ

ชีวิตการทํางานจะมีผลกระทบตอบุคคลและองคการท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเฉพาะใน

ปจจุบันท่ีคุณภาพชีวิตการทํางานกลายเปนประเด็นสําคัญทางสังคัมและเทคโนโลยี ท่ีบุคคลและ

องคการตางก็เปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีจะตองอยูรวมกันและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน (ณัฏฐพันธ เขจร

นันทน 2551 : 109) 

กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) หรือ QWL หมายถึงการทําให

พนักงานพึงพอใจในดานตางๆ 8 ดานคือ 

กกกกกกกก1.ความเทาเทียมและความเปนธรรมในคาตอบแทนท่ีไดรับ 

กกกกกกกก2.สภาพความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานท่ีดี 

กกกกกกกก3.การทํางานท่ีไดมีการพัฒนาขีดความสามารถ 

กกกกกกกก4.การใหพนักงานไดรับโอกาสในความเจริญกาวหนาและม่ันใจในงาน 

กกกกกกกก5.การมีสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีดี 

กกกกกกกก6.การมีสิทธิความชอบธรรมของพนักงาน 

กกกกกกกก7.การทํางานท่ีมีเวลาใหแกครอบครัว มีการพักผอน 

กกกกกกกก8.งานท่ีองคการมีความรับผิดชอบตอสังคม 

กกกกกกกกการสรางความพึงพอใจในงานเหลานี้เรียกวาการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีจะมีผล

ทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิ เพิ่มผลผลิต และลดปญหาตางๆไดทําใหพนักงานมี

ความคิดริเร่ิมท่ีดี (เนตรพัณณา ยาวิราช 2547: 106) 
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กกกกกกกกความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กกกกกกกก การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานเร่ิมข้ึนในประเทศตะวันตก ในชวงตอของสังคม

อุตสาหกรรมและสังคมสารสนเทศ เนื่องจากปญหาระหวางการทํางานและคุณภาพชีวิตของบุคคล 

ซ่ึง เดวิส (Davis etal. 1975, อางถึงใน ณัฏฐพันธ เขจรนันทน  2551: 109-110) ไดกลาววา การศึกษา

คุณภาพชีวิตการทํางานเกิดข้ึนจากการตื่นตัวในสหรัฐฯ ในชวงทศวรรษท่ี 1970 เนื่องจากเปาหมาย

สําคัญ 3 ประการคือ 

กกกกกกกก 1. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของคนอเมริกันในปจจุบันกับอดีต และ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของคนอเมริกันกับประชากรของประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน 

กกกกกกกก2. เพื่อกําหนดกลยุทธในการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับแรงงานในสหรัฐฯ 

กกกกกกกก3. เพื่อรักษาและพัฒนาอัตราผลิตภาพและประสิทธิภาพขององคการผานความรวมมือ

ของสมาชิกในองคการ 

กกกกกกกก ปจจุบันกระแสการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานไดรับการยอมรับ และไดรับความ

สนใจในหลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทยโดยองคการตางๆ ในประเทศไทยไดตระหนักถึง

ความสําคัญ และความสําคัญของทรัพยากรมนุษยและการอยูรวมกันในสังคม ท่ีธุรกิจไมสามารถ

สรางกําไรไดจากการเรงเราใหแรงงานปฎิบัติงานเพียงดานเดียว แรงงานสมควรจะตองมีชีวิตท่ี

นอกเหนือจากงาน ตลอดจนตระหนักถึงประโยชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีตอ

บุคคลกลุมตางๆซ่ึงเราสามารถสรุปไดดังนี้ 

กกกกกกกก1. สรางขวัญและกําลังใจในการปฎิบัติงานใหกับพนักงาน 

กกกกกกกก2. สรางความจงรักภักดี การมีสวนรวม และการเปนประชาชนขององคการ 

กกกกกกกก3. พัฒนาผลิตภาพในการดําเนินงานขององคการท้ังระดับบุคคล ระดับหนวยงาน และ

ระดับองคการ 

กกกกกกกก4. สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคลและองคการ 

กกกกกกกก5. สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการท่ีมีตอสมาชิกและสังคม 

กกกกกกกก6. เพิ่มโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจผานความเช่ือถือและความเช่ือใจของชุมชน 

กกกกกกกก7. ชวยลดปญหาสังคมท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

กกกกกกกกถึงแมโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานจะยังไมไดรับความสําคัญและเกิดข้ึนกับ

ทุกองคการในประเทศไทย แตก็ไดรับความสนใจและนําไปประยุกตเพิ่มข้ึนท้ังโดยทางตรงและ

ทางออมในองคการท้ังภาคราชการและเอกชน นอกจากนี้ยังเปนท่ีนายินดีท่ีหลายหนวยงานไดให

ความสนใจและนํามาเปนนโยบายหลัก โดยเฉพาะภาคราชการท่ีสงเสริมการสรางคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนโดยการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอปฎิบัติ และการรณรงคในเชิงสรางสรรค เพื่อให
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องคการตางๆมองเห็นความสําคัญ และมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน (ณัฏฐ

พันธ เขจรนันทน 2551: 109-110) 

กกกกกกกกการท่ีแตละบุคคลไดใชชีวิตการทํางานอยูกับส่ิงท่ีตนเองพอใจก็จะทําใหมีสภาพจิตใจ 

และอารมณท่ีดี ซ่ึงสงผลใหทํางานดีตามไปดวย ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีแตละองคการจะตอง

ศึกษาหรือแสวงหาหนทางใหเกิดความสอดคลองตองกันของความพึงพอใจระหวาง พนักงานและ

องคการ เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายสูงสุด เราคงไดยินไดฟงหรือเห็นภาพความขัดแยง

ภาพการหยุดงานเพื่อประทวงหรือเรียกรองสิทธิอันพึงมีพึงไดของผูใช แรงงานอยูเสมอ หรือ

เหตุการณในบางประเทศท่ีมีการประทวงจนเกิดเร่ืองราวใหญโตข้ึน นั่นเปนเพราะผูใชแรงงานมี

ความรูสึกวากําลังถูกลิดรอนสิทธ์ิ คุณภาพชีวิตการทํางานต่ําลง ผลท่ีตามมาคือ ความเสียหายอยาง

ใหญหลวงท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนเร่ืองของการผลิตท่ีตอง หยุดชะงัก จนมีผลทําใหการสงออกไม

สามารถดําเนินการไปตามเปาหมายได ซ่ึงนอกจากองคการจะสูญเสียรายไดจํานวนมหาศาลแลว 

พนักงานเองก็ตองประสบความลําบาก และขาดรายได อีกท้ังสงผลกระทบตอสังคมและ 

ประเทศชาติโดยรวมดวย (ผจญ เฉลิมสาร: 2552)   

กกกกกกกก1.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กกกกกกกกการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในสถานท่ีทํางานนั้น เปนเร่ือง ของความพรอมของบุคคลสอง

ฝาย คือฝายองคการหรือนายจาง และฝายพนักงานหรือลูกจางท่ีพรอมจะหันหนาเขาหากันเพื่อคิด

หาแนวทางท่ีจะนําไปสูเปาหมายของ องคการ โดยท่ีท้ังสองฝายตางมีความพึงพอใจดวยกัน 

กกกกกกกก การสรางความพึงพอใจในการทํางานนั้น สามารถนําแนวคิดทฤษฎีปจจัยคู (Two-

Factor Theory) ของเฟรดเดอริก เฮอรซเบอรก (Fredrick Herzberg) มาเปนเคร่ือง ชวยในการช้ีนํา 

นั่นคือ ปจจัยจูงใจ (Motivator factors) และปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) 

กกกกกกกก ปจจัยจูงใจ (Motivator factors) เปนองคประกอบหรือปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานโดยตรง (Instrinsic aspects of the job) เปนปจจัยท่ีจูงใจบุคลากรในหนวยงานใหเกิด 

ความพอใจ ซ่ึงไดแก 

กกกกกกกก1. ความสําเร็จของงาน (Achievement)  

กกกกกกกก2. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition)  

กกกกกกกก3. ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน (Advancement)  

กกกกกกกก4. ลักษณะของงาน (Work itself)  

กกกกกกกก5. โอกาสท่ีจะกาวหนาในอนาคต (Possibility of growth)  

กกกกกกกก6. ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
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กกกกกกกกปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปนองคประกอบท่ีไมใชเกี่ยวกับตัวงานโดยตรง แต

มีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน (Extrinsic factors) เปนปจจัยท่ีไมใชส่ิงจูงใจแต สามารถทําให

บุคลากรพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานได ซ่ึงมีอยู 10 ประการคือ 

กกกกกกกก1. การบังคับบัญชา (Supervision) 

กกกกกกกก2. นโยบายบริหาร (Policy and administration) 

กกกกกกกก3. สภาพการทํางาน (Working condition) 

กกกกกกกก4. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Relations with superiors) 

กกกกกกกก5. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Relation with subordinates) 

กกกกกกกก6. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relation with peers) 

กกกกกกกก7. ตําแหนงในบริษัท (Status) 

กกกกกกกก8. ความม่ันคงในงาน (Job security) 

กกกกกกกก9. เงินเดือน (Salary) 

กกกกกกกก10. ชีวิตสวนตัว (Personal life) 

นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีมีสวนทําใหเกิดความพึงพอใจไดเชนกัน อาทิ  

กกกกกกกก1.ช่ัวโมงการทํางานท่ีเหมาะสม และเปนไปตามขอบัญญัติของกฎหมาย 

กกกกกกก 2.ลักษณะของงานท่ีทํา ไดแก การไดทํางานท่ีตรงกับความตองการและความรู 

ความสามารถของตน และไมเกิดความเส่ียงในขณะปฏิบัติงาน 

กกกกกกกก3.การติดตอส่ือสาร (communication) ไดแก การส่ือสารเพื่ออํานวยประโยชนใหการ 

ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน ทันตอเวลาและความตองการของบุคคลในองคการ 

กกกกกกกก4.ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชนตาง ๆ (Benefits) ไดแก การบริการ การรักษาพยาบาล 

สวัสดิการตาง ๆ 

กกกกกกกก จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้ จะเห็นไดวาการสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนส่ิงท่ี

จําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง คุณภาพชีวิตการทํางานในลักษณะของความพึงพอใจในการทํางาน

นั้น จะสงผลตอการปฏิบัติงาน และยังเปนส่ิงจูงใจใหเกิดความตองการทํางาน ซ่ึงนําไปสู

ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองคการในท่ีสุด เรียกไดวา บรรลุเปาหมายของ

ท้ังบุคคลในฐานะสมาชิกขององคการและตัวองคการเอง นอกจากนี้ยัง สงผลตอเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศอีกดวย (ผจญ เฉลิมสาร: 2552) 
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2. ความผูกพนัต่อองค์การ         

กกกกกกกก2.1 ความหมายและความสําคัญของความผูกพันตอองคการ    

กกกกกกกกความหมายของความผูกพันตอองคการ 

กกกกกกกก จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการนั้น มีนักวิชาการและผูท่ีสนใจ

ศึกษาไดใหความหมายและนิยามของความผูกพันตอองคการไวตางๆดังนี้ 

กกกกกกกกความผูกพันกับองคการ( Organization Commitment) หมายถึงทัศนคติท่ีสะทอนความ

เกี่ยวของระหวางบุคคลกับองคการ ซ่ึงเขายินดีท่ีจะมีสวนรวมเปนสมาชิก และไมเต็มใจท่ีจะจาก

องคการไปโดยนักวิชาการไดอธิบายความผูกพันระหวางบุคคลและองคการจาก 2 มุมมองคือ  

กกกกกกกกมุมมองท่ี1 ความผูกพันอยางตอเนื่อง (Continuance Commitment) หรือท่ีเรียกวา Side-

bets Orientation พนักงานมีแนวโนมจะอยูกับองคการ เนื่องจากเขาไมสามารถจะออกไปได 

ตัวอยางเชน เขาอาจจะสูญเสียเวลา แรงพยายาม ประโยชนท่ีจะไดรับ ถาเขาออกจากองคการไป 

กกกกกกกก มุมมองท่ี 2 ความสอดคลองของเปาหมายระหวางบุคคลและองคการ ( Individual-

Organizational Goal-Congruence Orientation) หรือท่ีเรียกวา มโนทัศนท่ีบุคคลพรอมท่ีจะยอมรับ 

(Affective Commitment) และปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของตนและองคการ ซ่ึงมีความ

สอดคลองกัน โดยบุคคลจะยังคงปฎิบัติงานรวมกับองคการเนื่องจากปจจัย 3 ประการ ไดแก  

กกกกกกกก- มีความเช่ือในเปาหมายและคานนิยมขององคการ 

กกกกกกกก- มีความพรอมท่ีจะทุมเททํางานในนามขององคการ    

กกกกกกกก- ความตั้งใจจะคงความเปนสมาชิกขององคการ 

กกกกกกกกเนื่องจากความผูกพันตอองคการเปนเร่ืองท่ียุงยากซับซอน Becker และ Billings ได

พยายามเสนอแงมุมมองเร่ืองนี้เพื่อใหงายแกการเขาใจยิ่งข้ึน โดยไดแบงจุดเนนของความผูกพันของ

พนักงานออกเปน 2 ระดับคือ 

กกกกกกกก 1.จุดเนนของความผูกพันตอระดับลางขององคการ เชน เพื่อนรวมงานระดับเดียวกัน

และหัวหนางาน 

กกกกกกกก 2.จุดเนนของความผูกพันตอระดับสูง เชน ผูบริหารสุงสุดและองคการท่ีเปนภาพรวม 

โดย Becker และ Billings ไดอธิบายการผสมระหวางจุดเนนท้ัง 2 ระดับดังกลาว ทําใหไดพนักงาน

ตามระดับความผูกพันข้ึน ซ่ึงสามารถแบงระดับของความผูกพันเปน 4 แบบ ไดแก 

กกกกกกกก - แบบท่ี 1 แบบขาดความผูกพัน ( Uncommitted) เปนพนักงานท่ีไมมีจุดเนนของความ

ผูกพันท้ังระดับบนแตอยางใด 
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กกกกกกกก- แบบท่ี 2 แบบผูกพันมาก (Committed) เปนพนักงานท่ีมีความรูสึกเนนความผูกพันท้ัง

คนในระดับลางและระดับบน 

กกกกกกกก- แบบท่ี 3 แบบผูกพันใกลตัว (Locally Committed) ซ่ึงมีลักษณะผูกพันกับบุคคลระดับ

ลางใกลตน แตจะไมผูกพันตอบุคคลระดับบริหารสูงสุดหรือองคการ 

กกกกกกกก- แบบท่ี 4 แบบผูกพันไกลตัว ( Globally Committed) พนักงานแบบนี้จะผูกพันกับ

หัวหนาสูงสุดหรือองคการ แตจะไมผูกพันกับบุคคลระดับลางใกลตน 

กกกกกกกกนอกจากมุมมองพื้นฐานเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการดังกลาวมาแลว นักวิชาการได

ช้ีใหเห็นวาการท่ีคนผูกพันตอองคการจะมีเหตุผลสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

กกกกกกกก- ความผูกพันเพราะอยากอยูตอ ( Continuance Commitment) ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคคล

อยูทํางานกับองคการตอไปเพราะไมสามารถหางานอ่ืนได 

กกกกกกกก - ความผูกพันดวยใจรัก ( Affective Commitment) เปนประเด็นท่ีเกิดจากความ

สอดคลองกับเปาหมาย เปนเหตุใหบุคคลปรารถนาท่ีจะอยูทํางานกับองคการตอไป เพราะเห็นดวย

กับเปาหมายและตองการทํางานแบบเดียวกัน 

กกกกกกกก- ความผูกพันเพราะจําตองอยูตอ (Normative Commitment) ความผูกพันแบบนี้เกิดจาก

ความรูสึกจําใจตองอยูกับองคการ เพราะแรงกดดันบังคับ เชน ไมชอบอาชีพพยาบาล แตพอแมชอบ

จึงบังคับหรือกดดันใหเรียนพยาบาลและมีอาชีพเปนพยาบาล เปนตน (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551: 

105-107) 

กกกกกกกกความผูกพันกับองคการ หมายถึง ความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกับองคการหรือรูสึกรวมเปน

เจาขององคการ ความผูกพันกับองคการแยกได 2 ลักษณะไดแก ความผูกพันดวยใจ และความ

ผูกพันจากความสืบเนื่อง 

กกกกกกกก ความผูกพันดวยใจ หมายถึงความตองการแทจริงของบุคลากรท่ีจะทํางานในองคการ

นั้นๆ ดวยความซ่ือสัตย ความหวงใยตอสถานะองคการ ซ่ึงโดยท่ัวไปเกิดจากปจจัย 3 ประการ คือ 

กกกกกกกก1. ความเช่ือในเปาหมายและคานิยมขององคการ 

กกกกกกกก2. ความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามสวนตนเพื่อองคการ 

กกกกกกกก3. ความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกองคการไว 

กกกกกกกกความผูกพันจากความสืบเนื่อง หมายถึง การท่ีบุคลากรทํางานกับองคการเพราะเห็นวา

ไมคุมคาท่ีจะหางานอ่ืน โดยอาจรูเสียดายเวลาและผลงาน รวมท้ังประโยชนท่ีไดรับจากสถานท่ี

ทํางานในขณะนั้นองคการอาจสงเสริมความผูกพันของบุคลากร โดยการใหเขามามีสววนรวมใน

การตัดสินใจ หรือทําใหคนทํางานรูสึกมีความม่ันคง รวมไปถึงการมอบหมายงานท่ีนาสนใจ และ

ใหอิสระในการทํางานในความรับผิดชอบ 



 

11 

กกกกกกกก ความผูกพันกับองคการมีความสัมพันธกับอัตราการขาดงาน คุณภาพงานและ

ประสิทธิภาพในการทํางาน ผูบริหารควรใหความสนใจความผูกพันดวยใจ เพราะคนทําท่ีมีความ

ผูกพันกับองคการดวยใจ มักทํางานอยางมุงม่ันพยายามมากกวา และมีแนวโนมท่ีจะออกจาก

องคการนอยกวา ความผูกพันกับองคการและความพอใจในงานเปนทัศนคติท่ีมีความสัมพันธกัน 

การเพิ่มความพอใจในงานอาจสงผลใหมีความผูกพัน ธกับองคการเพิ่มมากข้ึนดวย (ปภาวดี 

ประจักษศุภนิติ และคณะ 2546: 92) 

กกกกกกกก ความผูกพันกับองคการ ( Organization Commitment) องคการท่ีประสบความสําเร็จ 

องคการท่ีสรางประโยชนใหกับสังคม องคการท่ีใหโอกาสแกพนักงาน สมาชิกมักจะมีความรูสึกรัก

องคการ ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสมาชิก เปนสวนหนึ่งขององคการ มีความรูสึกรวมกับองคการสูง และ

ทําตนเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ เชน ตั้งใจทํางาน ดูแลรักษาทรัพยสินขององงคการเหมือนกับของ

ตน แกตัวแทนองคการเม่ือถูกคนอ่ืนกลาวหา และมักจะจะใชสรรพนามแทนตัววาเรา หรือ เชน 

องคการของเราหนวยงานของพวกเรา   การผูกพันกับองคการ จะมีอยู 2 ลักษณะ คือ  

กกกกกกกก1. การผูกพันในเชิงความรูสึก (Affective commitment) ซ่ึงเปนความตั้งใจของพนักงาน

ท่ีจะคงอยูกับองคการอันเนื่องมาจาก 

กกกกกกกก-เช่ือม่ันและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ 

กกกกกกกก-เต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ 

กกกกกกกก2. ความผูกพันเนื่องจากตองการอยูกับองคการ เพราะท่ีองคการนี้เหมาะสมท่ีจะคงอยู

เปนสมาชิกตอไป (Continuance commitment) (สุพานี สฤษฎวานิช 2549: 98-99) 

กกกกกกกกความผูกพันกับองคการ (Organizational commitment) เปนสภาวะท่ีพนักงานผูกพัน

ตัวเองเขากับองคการใดองคการหนึ่งและเปาหมายขององคการนั้นๆ และมีความตองการท่ีจะรักษา

สภาพการเปนสมาชิกขององคการนั้นไว ซ่ึงพนักงานจะรูสึกมีความเกี่ยวของ จงรักภักดีและเปน

อันหนึ่งอันเดียวกับองคการ ความผูกพันกับองคการนี้จะมีความแตกตางจากความเกี่ยวของกับงาน 

ในแงท่ีความเกี่ยวของกับงาน (Job involvement) เปนการกําหนดตัวเองและเปนความรูสึกเปน

อันหนึ่งอันเดียวกับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ สวนความผูกพันกับองคการเปนความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกับองคการ ตองการทํางานในองคการ ความผูกพันกับองคการจะทําใหคนงานในองคการมี

อัตราการเขาออกงาน (Turnover) ต่ํา (วันชัย มีชาติ 2544: 40 ) 

         

กกกกกกกกความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 

กกกกกกกกการสงเสริมใหพนักงานมีความผูกพันกับองคการมีความสําคัญตอการดําเนินงานของ

องคการในปจจุบัน เนื่องจากพนักงานท่ีผูกพันและทุมเทใหกับองคการนั้น จะชวยใหองคการ
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ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและชวยลดตนทุนขององคการ โดยการท่ีจะทําใหพนักงานมีความ

ผูกพันธกับองคการนั้นตองสรางคุณภาพชีวิตการทํางานหรือ QWL เพราะคุณภาพชีวิตการทํางาน

จะมีผลกระทบตอบุคคลและองคการท้ังในระดับมหาภาคและจุลภาค อีกท้ังปจจุบันกระแสการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานไดรับการยอมรับและความสนใจในหลายประเทศ รวมท้ังปประเทศ

ไทย โดยองคการตางๆในประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญ และเร่ิมใหความสนใจในการ

พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับพนักงาน เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรมนุษยและการอยูรวมกันในสังคม (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551: 113) 

         

กกกกกกกก2.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ 

กกกกกกกกเสตียร (Steers 1977, อางถึงใน  เกื้อกูล วัฒนานุกูล และคณะ  2544 : 37)ไดเสนอ

แบบจําลองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ โดยแบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ 

กกกกกกกก 1.ลักษณะสวนบุคคล ( Personal Characteristics) ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได 

สถานภาพสมรส ความตองการประสบความสําเร็จ 

กกกกกกกก2.ลักษณะงาน (Job Characteristics) ไดแก ความทาทายของงาน ความหลากหลายของ

งาน โอกาสมีปฎิสัมพันธทางสังคม 

กกกกกกกก 3.ประสบการณจากการทํางาน ( Work Experience) ไดแก ทัศนคติของกลุมท่ีมีตอ

องคการ ความเช่ือถือตอองคการ 

กกกกกกกก ปจจัยท้ังสามนี้มีความสัมพันธ และมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ มีผลทําให

บุคคลยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ตั้งใจในการปฎิบัติงาน และคงรักษาความเปน

สมาชิกขององคการ ดังแบบจําลองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการและผลของความ

ผูกพันตอองคการ ดังนี้ 

 

 
       

ความผูกพนัต่อองค์การ 

ปรารถนาท่ีจะอยูในองคการ 

ตั้งใจท่ีจะอยูในองคการ 

มาทํางานสมํ่าเสมอ 

มีความพยายามในการทํางาน 

รักษาความเปนสมาชิกขององคการ 

ลักษณะสวนบุคคล 

ลักษณะงาน 

ประสบการณจากการทํางาน 
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กกกกกกกกตอมา มาวเดย , เสตียร และ พอรเตอร  (Mowday Steers & Porter 1982, อางถึงใน 

เกื้อกูล วัฒนานุกูล และคณะ  2544 : 38) ไดเสนอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการเพิ่ม

จาก เสตียร (1977) โดยเพิ่มปจจัยทางดานลักษณะขององคการหรือโครงสรางขององคการวาเปน

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการซ่ึง มาวเดย และคณะ แบงปจจัยออกเปน 4 กลุม คือ     

กกกกกกกก 1. ลักษณะบุคคล ( Personal Characteristics) พบวา อายุ ตําแหนงและความตองการ

ประสบความสําเร็จมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการและการศึกษามี

ความสัมพันธทางลบกับความผูกพันตอองคการ  

กกกกกกกก2. ลักษณะงาน (Job or Role-related Characteristics) พบวา งานท่ีมีคุณคานําไปสูการ

เพิ่มความผูกพันตอองคการนอกจากนี้ ความชัดเจนในบทบาทมีความสัมพันธโดยตรงตอความ

ผูกพัน  

กกกกกกกก 3. ลักษณะองคการ ( Structural Characteristics) พบวาความผูกพันมีความสัมพันธ

ทางบวกและระดับความเปนทางการขององคการ การกระจายอํานาจระดับการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ ความรูสึกเปนเจาของของเจาท่ีและการควบคุมองคการ  

กกกกกกกก4. ประสบการณจากการทํางาน ( Work Experience) เปนแรงทางดานสังคมซ่ึงมีอิทธิ

สําคัญในการเกิดความรูสึกเกี่ยวพันกับองคการ ไดแก ทัศนคติทางบวกตอองคการ ความรูสึกวาตน

สําคัญตอองคการ  

 ปจจัย 4 ดาน มีผลตอความผูกพันตอองคการ ดังแบบจําลองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ

ผูกพันตอองคการและผลของความผูกพันตอองคการ ดังนี้ 

 
 

 

 

 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

ปรารถนาท่ีจะอยูในองคการ 

ตั้งใจท่ีจะอยูในองคการ 

มาทํางานสมํ่าเสมอ 

มีความพยายามในการทํางาน 

รักษาความเปนสมาชิกขององคการ 

 

ลักษณะงาน 

ลักษณะบุคคล 

ลักษณะองคการ 

ประสบการณจากการทํางาน 
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3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์การ 

กกกกกกกกแรงจูงใจในการทํางานเปนส่ิงสําคัญในกระตุนใหผูปฎิบัติงานเกิดความเต็มใจและตั้งใจ

ท่ีจะปฎิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซ่ึงการท่ีองคการสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูปฎิบัติงานอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงเปนผลใหคนเกิดความพึงพอใจและมี

คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีซ่ึงจะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการตามมา ดังนั้น แนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการท่ีผูศึกษาขอนําเสนอ 

มีดังนี้ 

กกกกกกกก- แนวคิดตางๆท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ 

กกกกกกกกริชารด อี. วอลตัน (Richard E. Walton ,1975 อางถึงใน ผจญ เฉลิมสาร: 2552 ) ไดเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญท่ีประกอบข้ึนเปนคุณภาพชีวิตการทํางานในหนังสือ Criteria for 

Quality of Working life โดยแบงออก เปน 8 ประการ คือ 

กกกกกกกก1. คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การ

ท่ีผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ อยาง เพียงพอกับการมี

ชีวิตอยูไดตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และตองเปนธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับงานหรือ

องคการอ่ืนๆ ดวย 

กกกกกกกก2. ส่ิงแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment) หมายถึง 

ส่ิงแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางดานจิตใจ นั่นคือ สภาพการทํางานตองไมมีลักษณะท่ีตองเส่ียง

ภัยจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ

อนามัย 

กกกกกกกก3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี (development 

of human capacities) งานท่ีปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติ งานไดใชและพัฒนาทักษะ

ความรูอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานท่ีตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมา 

กกกกกกกก4. ลักษณะงานท่ีสงเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงใหแกผูปฏิบัติงาน (growth 

and security) นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถแลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงานไดมี

โอกาสกาวหนา และมีความม่ันคงในอาชีพ ตลอดจนเปนท่ียอมรับท้ังของเพื่อนรวมงานและสมาชิก

ในครอบครัวของตน 

กกกกกกกก 5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (social 

integration) ซ่ึงหมายความวางานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคล

อ่ืนๆ รวมถึงโอกาสท่ีเทาเทียมกันในความกาวหนาท่ีตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม 
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กกกกกกกก 6. ลักษณะงานท่ีตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 

(Constitutionalism) ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมให เกิดการเคารพ

สิทธิสวนบุคคลมีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ังโอกาสท่ีแตละ

คนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครอง

ดวยกฎหมาย 

กกกกกกกก7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (the total life space) เปนเร่ือง

ของการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการอยาง

สมดุล นั่นคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการ

กําหนดช่ัวโมงการทํางานท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียง การท่ีตองครํ่าเครงอยูกับงานจนไมมีเวลา

พักผอน หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ 

กกกกกกกก8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (social relevance) ซ่ึง

นับเปนเร่ืองท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีผูปฏิบัติงานจะตองรูสึก และยอมรับวาองคการท่ีตนปฏิบัติงาน

อยูนั้นรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ท้ังในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษา

สภาพแวดลอม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิคดานการตลาด  

         

กกกกกกกก สวนแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการนั้นไดมีนักวิชาการไดมีการมองความ

ผูกพันแตกตางกันออกไป ซ่ึงสามารถสรุปแนวความคิดใหญๆ ได 3 แนวคิด  คือ         

กกกกกกกก1.แนวความคิดทางดานทัศนคติ (Attitudinal commitment) 

กกกกกกกก2. แนวความคิดทางดานพฤติกรรม (Behavioral commitment) 

กกกกกกกก3.แนวความคิดทางดานบรรทัดฐานของสังคม (Normative commitment) 

         

กกกกกกกก1.แนวความคิดทางดานทัศนคติ 

กกกกกกกกแนวความคิดทางดานนี้ (เสตียร  และ พอรเตอร 1974, อางถึงใน เกื้อกูล วัฒนานุกูลและ

คณะ 2544:17-20) มองวา ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ 

มีปรารถนาท่ีจะคงความเปนสมาชิกภาพขององคการไว มีทัศนคติในทางบวกตอองคการ มีความ

ตั้งใจในการทํางานอยางเต็มท่ีเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในนามขององคการ ซ่ึงผูนําในการศึกษาความ

ผูกพันตอองคการในแนวความคิดดานทัศนคตินี้ไดจําแนกแนวความคิดนี้ออกเปน 3 องคประกอบ 

คือ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1. ความเช่ืออยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2. เต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในนามขององคการ 
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.ความตองการอยางแรงกลาท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพในองคการ 

กกกกกกกก2.แนวความคิดทางดานพฤติกรรม        

กกกกกกกกแนวความคิดนี้ เสตียร 1977  มองวาเปนกระบวนการท่ีคนไดตัดสินใจไปแลวในการเขา

มาอยูในองคการ ถาออกจะสูญเสียส่ิงท่ีไดลงทุนลงไป เชน คนงานท่ีไดเขารวมในโปรแกรมการ

ฝกหัดเพื่อท่ีจะกลายเปนคนดูแลเคร่ืองจักรท่ีเช่ียวชาญและมีความเปนอาวุโสเพิ่มข้ึน อาจพบวาการ

ท่ีเขาเสียเวลา และความผูกพันตอองคการ ความมีอาวุโสเพิ่มทําใหคนงานไมพยายามท่ีจะออกจาก

องคการไปอยูท่ีอ่ืน แนวความคิดนี้คนรูสึกเพียงวา มีพันธะกับองคการ มีความเกี่ยวของนอยกับ

ความตั้งใจชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย ซ่ึงผลของการท่ีคนรูสึกวามีพันธะตอองคการทําใหคน

พยายามหาเหตุผลท่ีแสดงวาความคิดท่ีเขาเขาอยูในองคการเปนส่ิงท่ีถูกตอง เชน การท่ีคนอาจให

ความสําคัญเปนผลประโยชนพิเศษท่ีจะไดรับจากองคการหรือผลประโยชนท่ีจะไดจากตอนท่ี

เกษียณ ซ่ึงการใหความสําคัญกับผลประโยชน ท่ีจะไดรับทําใหคนพยายามโนมนาวตนเองวาเปน

การตัดสินใจท่ีถูกตองในการอยูรวมกับองคการ 

กกกกกกกกทฤษฎีท่ีเปนพื้นฐานของแนวความคิดนี้ คือ ทฤษฎี Side-bet ของ Becker ซ่ึงสรุปวา 

ความผูกพันตอองคการเปนผลมาจากการท่ีคนเปรียบเทียบวาหากเขาลาออกจากองคการ เขาจะ

สูญเสียอะไรบางเพราะการท่ีเขาไปเปนสมาชิกองคการอยูชวงระยะหนึ่ง บุคคลไดทุนเวลา กําลัง

กาย ความคิด ในชวงเวลานั้นใหกับองคการ บุคคลนั้นยอมหวังผงประโยชนตอบแทนระยะยาว เชน 

บําเหน็จ บํานาญ นอกเหนือไปจากคาตอบแทนรายเดือน แตถาบุคคลนั้นลาออกกอนท่ีจะครบ

กําหนดไดบําเหน็จ บํานาญ หรือผลตอบแทนอ่ืน ก็เทากับวาเปนการลงทุนไปโดยไมไดรับ

ผลประโยชนท่ีคุมคา เพราะฉะนั้นการท่ีบุคคลเขามาเปนสมาชิกขององคการยิ่งนานเทาไหร ก็

เหมือนกับวาไดลงทุนมากข้ึนเทาข้ึน ความผูกพันตอองคการก็จะเพิ่มข้ึน ยากตอการท่ีจะละท้ิง

องคการไปเพราะหมายถึงผงประโยชนท่ีจะสูญเสียไปมากข้ึน นอกจาก เบคเกอร (Becker) แลว 

นักวิชาการท่ีศึกษาความผูกพันตอองคการในแนวความคิดนี้ ไดแก เฮรบิเนียก ( Hrebiniak) และ 

อลัตโต (Alutto) 

กกกกกกกก3.แนวความคิดทางดานบรรทัดฐานของสังคม 

กกกกกกกกแนวความคิดนี้ อัลเลนและ เมเยอร( Allen & Meyer 1977, อางถึงใน เกื้อกูล วัฒนานุกูล 

และคณะ 2544 ): มองวา ความผูกพันตอองคการเปนความจงรักภักดีและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับ

องคการ ซ่ึงเปนผลมาจากบรรทัดฐานขององคการและสังคมโดยท่ีบุคคลรูสึกวาเม่ือเขามาเปน

สมาชิกขององคการ บุคคลนั้นตองมีความจงรักภักดีตอองคการ เพราะนั่นคือ ความถูกตองและ

ความเหมาะสมท่ีควรจะทํา 



 

17 

กกกกกกกกจากแนวความคิดท้ัง 3 ดาน  ท่ีกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา แนวความคิดทางดาน

ทัศนคติ เปนการมองวา คนมีความปรารถนาท่ีจะอยูกับองคการ ( Affective commitment) มี

ความรูสึกเกี่ยวพันกับองคการ ทําใหตองการอยูกับองคการโดยไมลาออกไปไหน แนวความคิด

ทางดานพฤติกรรม เปนการมองวา ความผูกพันเปนความตอเนื่อง ( Continuance commitment) คน

ตองอยูกับองคการเพราะเขาจําเปนตองอยู มิฉะนั้นจะสูญเสียผลประโยชนท่ีเขาควรจะไดจากการท่ี

เขาไปลงทุนในการอยูกับองคการ แนวความคิดทางดานบรรทัดฐานของสังคม มองวา คนผูกพันตอ

องคการ เพราะเปนส่ิงท่ีควรจะทํา เปนความถูกตองเหมาะสม (Normative commitment) 

กกกกกกกกซ่ึงเม่ือพิจารณาท้ังสามแนวความคิดแลว แสดงใหเห็นวา สาเหตุท่ีคนอยูกับองคการอาจ

เนื่องมาจากเขาปรารถนาท่ีอยู หรือเขาจําเปนตองอยู หรือเห็นวาเปนส่ิงเขาควรกระทํา ซ่ึงอาจเปน 

สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรืออาจมาจาก 3 สวนประกอบกัน  

กกกกกกกก- ทฤษฎีแรงจูงใจ 

กกกกกกกก ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีนํามาใชในการสรางใหคนมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีและเกิด

ความผูกพันตอองคการ ในท่ีนี้ขอเสนอ 4 ทฤษฎี คือ 

กกกกกกกกทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s needs hierarchy theory)                      

กกกกกกกกทฤษฎีความตองการของแมคเคลลเลนด (Mcclelland’s acquired-needs theory) 

กกกกกกกกทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก (Herzberg’s two factor theory) 

กกกกกกกกทฤษฎีความตองการของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’s need theory) 

กกกกกกกกทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s needs hierarchy theory) 

กกกกกกกกทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว ( Maslow’s needs hierarchy theory) 

กลาววา ความตองการของคนเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการจูงใจ และความตองการของคนมี

ขอสังเกต ดังนี้  

กกกกกกกก1. คนเรามีความตองการไมส้ินสุด เม่ือไดรับการตอบสนองจากความตองการอยางหนึ่ง

แลวก็จะเกิดความตองการในส่ิงอ่ืนตอไปไมมีวันส้ินสุด 

กกกกกกกก 2. ความตองการท่ียังไมไดรับการตอบสนองจะทําใหเกิดการจูงใจท่ีจําเปนตอ

พฤติกรรม สวนความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลว จะไดเกิดการจูงใจอีกตอไป  

กกกกกกกก3. ความตองการของคนจะเปนลําดับข้ัน โดยเร่ิมจากความตองการพื้นฐานท่ีจําเปนไปสู

ความตองการไปในระดับสูงข้ึน และความตองการในระดับตนจะเปนพื้นฐานของความตองการใน

ระดับสูงข้ึนไป คนจึงจําเปนตองไดรับการตอบสนองความตองการเปนลําดับข้ัน จึงจะพัฒนาความ

ตองการในระดับสูงข้ึน 
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กกกกกกกกทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว ผูบริหารสามารถจูงใจใหพนักงานเกิด

ความกระตือรือรนและมีความสุขในการปฎิบัติหนาท่ี ดวยการนําทฤษฎีตามลําดับข้ันความตองการ

ของมาสโลว มาประยุกตใชไดดังนี้                                

กกกกกกกกข้ันท่ี 1 ความตองการของรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานท่ี

จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ความตองการน้ํา อาหาร อากาศ การพักผอนนอนหลับ ขับถาย ความ

ตองการทางเพศ คนจําเปนจะตองไดรับการตอบสนองดานรางกายอยางเพียงพอ จากนั้นจึงเร่ิมความ

ตองการในข้ันตอๆไป เพื่อตอบสนองความตองการทางดานนี้ องคการจึงตองอาศัยการจูงใจดวย

การใหผลตอบแทนเพื่อใหรางกายสุขสบาย เชน อาหาร เส้ือผา เคร่ืองนุงหม ของใชตางๆ บานพักท่ี

อยูอาศัย การไดรับการเยียวยารักษาโรคและการมรสภาพแวดลอม บรรยากาศในการทํางานท่ีถูก

สุขลักษณะอนามัย การตอบสนองดังกลาวอาจจะออกมาในลักษณะของตัวเงินท่ีจายเปน

คาตอบแทนหรือสวัสดิการ 

กกกกกกกกข้ันท่ี 2 ความตองการความม่ันคงหรือความปลอดภัย ( Security or safety needs) เปน

ความตองการในข้ันท่ีสอง ซ่ึงคนมีความตองการความปลอดภัยในชีวิต รางกาย ทรัพย หนาท่ีการ

งาน เชน มีความเปนอยูปลอดภัย ไมมีอันตรายจากโจรผูราย ไมมีการทําราย การคุกคาม เส่ียงภัย ทํา

ใหไดรับความเจ็บปวด อันตรายท้ังรางกายและจิตใจ ตลอดจนมีหนาท่ีการงาน รายไดท่ีม่ันคง 

สมํ่าเสมอ มีสวัสดิการ มีบําเหน็จบํานาญ การท่ีผูบริการจูงใจดวยการสรางความรูสึกไมหวาดระแวง 

เกรงกลัว แตเปนความรูสึกสบายใจ ปลอดภัย และมีความม่ันคงในการปฎิบัติงาน ไมหวาดหวั่นท่ี

จะถูกปลดออกจากงานโดยไมมีเหตุผล หรือไมไดรับความเปนธรรม ซ่ึงหมายถึงพนักงานทุกคน

รูสึกวามีหลักประกันความม่ันคงและปลอดภัยในหนาท่ีการงาน 

กกกกกกกกข้ันท่ี 3 ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ ( Affiliation or acceptance needs) 

หรือความตองการดานสังคมและความรัก ( Social and love needs) เปนสวนหนึ่งของสังคม เม่ือ

บุคคลไดรับการตอบสนองความตองการทางรางกาย และมีความรูสึกม่ันคงปลอดภัยแลว ก็จะ

พัฒนาความตองการความรักจากบุคคลรอบขาง ตองการเปนสวนหนึ่งของสมาชิกของกลุมของ

ครอบครัวตองการไดรับความใสใจและเปนท่ีรักของเพื่อนการท่ีพนักงานรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง

ขององคการ ไดรับการความรัก ความอบอุน จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมีความหวงใย 

ดูแล ชวยเหลือ เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูบริหารไดใหความสําคัญและตอบสนอง

ความตองการดังกลาว การสรางวัฒนธรรมองคการ ดวยการจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เชน การให

พนักงานไดมีโอกาสพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ 
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กกกกกกกกข้ันท่ี 4 ความตองการการยกยอง (Esteem needs) เปนความตองการการไดรับความนับ

ถือความมีช่ือเสียงเกียรติยศ เพื่อทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง บุคคลจึงพยายามทําส่ิง

ตางๆ ใหประสบความสําเร็จ จนเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน ทําใหเกิดความเช่ือม่ันวาตนก็สามารถทําได 

กกกกกกกกการจูงใจพนักงานประเภทนี้ จึงไมใชเงินเดือน สวัสดิการ หรือความม่ันคง แตเปนการ

ยอมรับสามารถและใหโอกาสมีสวนรวมในการบริหารกิจการ ผูบริหารอาจพิจารณามอบหมายงาน

การเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงท่ีสูงข้ึนการมอบหมายใหเปนตัวแทนองคการไปเขารวมประชุม เปนตน 

การกระทําดังกลาวแสดงวาผูบริหารไววางใจ ยอมรับในความสามารถ ความรู และความเช่ือม่ันวา

พนักงานสามารถทําไดดี 

กกกกกกกก ข้ันท่ี 5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต ( Need for self actualization) เปนความ

ตองการท่ีจะใชความสามารถสูงสุดท่ีตนมีอยู ทําใหส่ิงท่ีสามารถจะทําได เชน ความตองการเปน

เจาของกิจการ นักเขียนท่ีมีช่ือเสียงกลาวโดยสรุปคือ ความตองการไดรับความสําเร็จและสมหวังใน

ส่ิงท่ีตนหวังหรือตองการ ผูบริหารจูงใจพนักงานใหรูถึงความสําเร็จของตน เชน การจัดโครงการ

พนักงานดีเดน การมอบรางวัล หารชมเชย การประกาศเกียรติคุณตอความสําเร็จของพนักงาน เปน

ตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541: 109-111) 

         

กกกกกกกกทฤษฎีความตองการของแมคเคลแลนด (McClelland’s acquired-needs theory) 

กกกกกกกก( เดวิด แมคเคลแลนด , 1961) กลาววาตามตองการของคนเรามีความแตกตางกันและ

เปนส่ิงท่ีตองเรียนรูไมใชถายทอดทางพันธุกรรม เช่ือวาความตองการของมนุษยจํานวนมากสืบ

เนื่องมาจากวัฒนธรรม 3 ดาน  

กกกกกกกก1. ความตองการทางดานความสําเร็จ (Need for achievement) 

กกกกกกกก2. ความตองการทางดานสังคม (Need for affiliation) 

กกกกกกกก3. ความตองการทางดานอํานาจ (Need for power) 

กกกกกกกก 

กกกกกกกก 1. ความตองการทางดานความสําเร็จ  แมคเคลแลนด  ช้ีใหเห็นปจจัยตางๆท่ีเปนตัว

สะทอนใหเห็น รับผิดชอบการแกปญหาท่ีซับซอน ตองการผลจากงานท่ีปฎิบัติ มีแรงกระตุนภายใน

ตัวและกํากับพฤติกรรมของตนใหไปสูเปาหมายท่ีตองการ เขาจะเปนคนท่ีมีคุณลักษณะ 3 ประการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ตองการกําหนดเปาหมายเอง ไมชอบความเล่ือนลอย ไรเปาหมาย เชน 

พนักงานขายกําหนดเปาหมายการขายเอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ไมกําหนดเปาหมายงายหรือยากเกินไป 
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กกกกกกกกกกกกกกกก 1.3 ตองการส่ิงยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฎิบัติงาน ตองการรูวาตนทํางาน

ไดดีเพียงใดแคไหน 

กกกกกกกกความตองการความสําเร็จ ในความคิดของ แมคเคลแลนด  หมายถึงวามนุษยเราตองการ

ทําส่ิงตางๆ ใหเต็มท่ีและดีท่ีสุด เพื่อความสําเร็จ คนท่ีปรารถนาความสําเร็จมักจะชอบการแขงขัน 

ชอบงานท่ีทาทาย ตองการไดรับขอมูลปอนกลับ เพื่อประเมินผลงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความ

ชํานาญในการวางแผน แมคเคลแลนด วิจัยพบวา ผูท่ีประสบความสําเร็จ ยอมมีความปรารถนาจะทํา

ส่ิงตางๆใหดีข้ึน แสวงหาคําตอบของปญหา โดยการปอนกลับอยางรวดเร็ว เพื่อปรับปรุง

ตั้งเปาหมาย พอใจทํางานท่ีมีปญหา ฝาฟนและชนะอุปสรรคจนกวาจะบรรลุความสําเร็จ  

กกกกกกกก2. ความตองการทางดานสังคม (Need for affiliation) บุคคลตางตองการมีความสัมพันธ

และผูกพันกับสมาชิกในกลุม มีสัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคลอ่ืน ตองการการยอมรับ ตองการเปนสวน

หนึ่งของกลุม ตองการมีความเปนมิตรไมตรี ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ Dale Carnegie ท่ีวา

บุคคลมีความปรารถนาจะใหใครๆ ชอบตน ตนเองเปนท่ียอมรับจากบุคคลอ่ืน ชอบสถานการณใน

การรวมมือมากกวาการแขงขัน ตองการความผูกพันจึงมีส่ิงจูงใจดานความเปนมิตร มนุษยมีความ

ตองการทางสังคม มีความปรารถนา และใหความสําคัญตอสังคมมาก บางคนมากกวาความสําเร็จ

กกกกกกกก3. ความตองการทางดานอํานาจ (Need for power) คนท่ีมีความตองการดานอํานาจสูง ก็

มุงจะใหไดมาและใชอํานาจหนาท่ี ใชอิทธิพลเพื่อเอาชนะขอโตแยงตางๆ แบงบุคคลท่ีมีความ

ตองการทางดานอํานาจ (Need for power) ออกเปน 2 ประเภท 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.1 บุคคลท่ีตองการอํานาจของตัวเองเปนสวนตัว ( Need for personal 

power) พวกนี้มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในรูปของการอยากมีอํานาจเหนือคนอ่ืน ชอบขมขู คุยโอ

อวด ยกตนขมทานมักไมคอยคิดถึงสวนรวม ชอบมีบริวาร ชอบใหลูกนองกมหัวใหเฉพาะตนคน

เดียว 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 บุคคลท่ีตองการอํานาจท่ีมาจากองคการท่ีทํางานอยูเปนสวนรวม (Need 

for Institution power) ตองการมีอํานาจ อิทธิพลเหนือคนอ่ืน ควบคุมคนอ่ืนได ตองการใหคนอ่ืน

เคารพ นับถือยกยอง สรรเสริญ ใหเกียรติ์ ไมหลงตัวเองวายิ่งใหญเสมอไป ยึดม่ันในระเบียบวินัย 

คิดถึงองคการอยูเสมอ ความตองการอํานาจ ( Need for power) เปนสัญชาตญาณของมนุษย ไมวา

บุคคลใดยอมตองการมีอํานาจมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ตองการเปนผูนําในการตัดสินใจ ตองการ

เปนผูนําในการตัดสินใจ ตองการความภาคภูมิใจบุคคลประเภทนี้มีความพอใจท่ีจะอยูใน

สถานการณแขงขันหรือสถานการณซ่ึงมุงท่ีสถานภาพผูบริหารนําพฤติกรรมนี้ไปใชในองคการโดย

สงเสริมใหเขามีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนดวยการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพงานดีเดนกวาคนอ่ืน จนเปนท่ี

ยอมรับของกลุม (พิภพ วชังเงิน 2547: 164-165) 
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กกกกกกกกทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก (Herzberg’s two factor theory) 

กกกกกกกกทฤษฎีความตองการ ( Need theories): ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรเบิรก  (Herzberg’s 

two-factor theory) Frederick Herzberg เปนเจาของทฤษฎี ทฤษฏีนี้อาจเรียกวา ทฤษฎีการจูงใจและ

ธํารงรักษา (Motivation maintenance theory) หรือทฤษฎีการจูงใจ สุขอนามัย ( Motivation-hygiene 

theory)  เฟรดเดอริก เฮอรเบิรก ไดแบงปจจัยการจูงใจออกเปน 2 องคประกอบ ดังนี้ 

กกกกกกกก1. ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงงใจ ( Motivation factor) หมายถึง ปจจัยท่ีกระตุนใหเกิด

แรงจูงใจในการทํางาน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ผลผลิตเพิ่มข้ึน ทําใหบุคคลเกิด

ความพึงพอใจในการทํางาน ปจจัยท่ีผลักดันใหเกิดแรงจูงใจ ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การ

ไดรับการชมเชยยกยอง การรับจากเพื่อนรวมงานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานในข้ันสูงข้ึนไป 

โอกาสในการเจริญกาวหนา การเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง การมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก เปนตน ปจจัย

ดังกลาวทําใหบุคคลมีความรูสึกนึกคิดในดานดี ซ่ึงจัดเปนความตองการในข้ันท่ี 4 และข้ันท่ี 5 ของ

ทฤษฎีความตองการของ เฮอรเบิรก คือ ความตองการการยกยองนับถือ และตองการความสําเร็จ 

กกกกกกกก 2. ปจจัยสุขอนามัย ( Hygiene theory) หมายถึง ปจจัยท่ีปองกันไมใหบุคคลเกิด

ความรูสึกไมพอใจในงานท่ีทํา ไมใชปจจัยท่ีจูงใจโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

ไดแก นโยบายและการบริหารงานขององคการการบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางบุคลากรใน

องคการ อัตราคาจาง ความม่ันคง สภาพการทํางาน สถานภาพในการทํางาน ปจจัยสุขอนามัยมี

ความสัมพันธกับความตองการทางกาย ความตองการความปลอดภัย และความตองการเปนสวน

หนึ่งของกลุม ตามทฤษฎีความตองการของ มาสโลว 

กกกกกกกกปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเปนส่ิงกระตุนใหบุคคลมีความกระตือรือรนและพยายาม

ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นเม่ือตองการจูงใจการทํางานของบุคคล ผูบริหารจึงควร

มอบหมายงานท่ีทาทายใหบุคคลมีความรับผิดชอบสูงข้ึน ตลอดจนสนับสนุนใหเล่ือนตําแหนง

สูงข้ึน จะทําใหพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กกกกกกกกหากขาดปจจัยสุขอนามัย อาจกอใหเกิดความไมพอใจแกพนักงานได เชน การนัดหยุด

งานของบริษัทหางรานหรือโรงงาน เพื่อเรียกรองคาจางแรงงาน ผูบริหารจึงมักจัดโครงการดาน

ผลประโยชนพิเศษตางๆ เพื่อใหคนทํางานพึงพอใจ แตจริงๆ แลวเปนเพียงส่ิงท่ีพยุง หรือธํารงรักษา

ไว และปองกันไมใหพนักงานเกิดความไมพอใจ และรวมตัวกันเรียกรองหรือตอรองเทานั้น 

กกกกกกกกทํานองเดียวกัน ปจจัยสุขอนามัยไมใชเปนส่ิงจูงใจท่ีจะทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน แตถือเปน

ขอกําหนดเบ้ืองตนท่ีจะปองกันไมใหคนไมพอใจในงานท่ีทําอยูเทานั้น แมวาปจจัยดานนี้จะไมได

เปนส่ิงใจคนงานภายในองคการท่ีเปนทางการนั้นไดแก การลาปวย การลาพักรอน และโครงการท่ี

เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน 
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กกกกกกกกทฤษฎีการจูงใจของ เฮอรเบิรก  ไดรับการศึกษาใหกวางขวางออกไปอีก จนกระท่ังมี

ความเช่ือวา ความตองการทางดานการจูงใจจะประกอบดวยปจจัยท่ีเกี่ยวของกับงานโดยตรง กับ

ปจจัยท่ีเกี่ยวของดานการบํารุงรักษา ซ่ึงมีความสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 

กกกกกกกก 1.งานท่ีมีความทาทายกอใหเกิดความรูสึกท่ีดีเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน เกิดความ

รับผิดชอบ มีความรูสึกกาวหนา ไดรับการยกยอง และเกิดความเพลิดเพลินในงานเหลานี้ถือเปน

ส่ิงจูงใจพนักงานใหทํางานอยางมีประสิทธิ 

กกกกกกกก 2. กฎในการทํางาน แสงสวาง เวลาหยุดพัก สิทธ์ิของความมีอาวุโส คาจาง 

ผลประโยชนพิเศษและอ่ืนๆหากเปนไปอยางไมเหมาะสมอาจเปนส่ิงท่ีทําใหพนักงานเกิดความไม

พอใจในการทํางานได 

กกกกกกกก3. พนักงานจะเกิดความไมพอใจเม่ือโอกาสท่ีเขาจะไดรับความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จ

ของงานถูกขจัดออกไปทําใหมีความรูสึกท่ีไมดีเกิดจึ้นและหาขอผิดพลาดจากสภาพแวดลอม 

กกกกกกกก4. เม่ือปจจัยดานการจูงใจ เชน ความกาวหนา ความสําเร็จ ความรับผิดชอบ และการยก

ยองไมไดรับการตอบสนอง ผูปฎิบัติงานจะแสวงหาการตอบสนองความพอใจจากปจจัยดานการ

บํารุงรักษา 

กกกกกกกก5. ความตองการดานการบํารุงรักษาจะลดลงหากความตองการดานการจูงใจไดรับการ 

ตอบสนองความพอใจแลว (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541: 112-113) 

กกกกกกกกทฤษฎีความตองการของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’s need theory) 

กกกกกกกกทฤษฎีความตองการของแอลเดอรเฟอร หรือเรียกอีกอยางวาทฤษฎี E R G เปนทฤษฎีท่ี

เกิดข้ึนมาจากการวิจัยของแอลเดอรเฟอรเพื่อทดสอบทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว 

ตามแนวทางของทฤษฎีกับการปฏิบัติวาจะเปนอยางไร ผลจากการวิจัยไดพบวามีทางปฏิบัติไมตรง 

กันกับในทางทฤษฎีการตอบสนองความตองการ ไมไดเปนไปตามลักษณะลําดับข้ันของมาสโลว 

แอลเดอรเฟอรจึงไดปรับเปล่ียนความตองการใหเขาใจไดงายยิ่งข้ึนเพื่อสะดวกตอการนําไปใช

อธิบาย โดยเปล่ียนลําดับความตองการ  5 ข้ัน ของมาสโลวใหมใหเหลือเพียง 3 ลําดับข้ันเทานั้น  

ดังนั้น แอลเดอรเฟอรจึงไดสรางทฤษฎีความตองการข้ึนอีกตางหาก ซ่ึงมีเนื้อหาแตกตางกันกับ

ทฤษฎีของมาสโลว แอลเดอรเฟอรไดเรียกทฤษฎีความตองการท่ีเขาตั้งใหมข้ึนวา “ทฤษฎีความ

ตองการ อี อาร จี” โดยแบงความตองการของมนุษยท่ัวๆไปวามีความตองการอยู 3 ประการ คือ 

กกกกกกกก 1. ความตองการดํารงอยูได ( Existence needs) (E) เปนความตองการของมนุษยข้ัน

พื้นฐานท่ีจะตองทําใหมีชีวิตอยูรอดไดโดยเปนการตอบสนองทางสรีระรางกาย ไดแก ความ

ตองการทางกายและความตองการความม่ันคงปลอดภัยใหแกรางกายของตัวเอง ความตองการขอนี้

เปนการรวมความตองการข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 ของมาสโลวรวมเขาดวยกัน 
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กกกกกกกก2. ความตองการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน ( Relatedness needs) (R) ความตองการอันนี้

แอลเดอรเฟอรไดใหความสําคัญ เพราะถือวามนุษยจะดํารงชีวิตอยูไดไมใชความตองการพื้นฐาน

เพียงอยางเดียวเทานั้น แตการรวมตัวอยูดวยกันเปนกลุมหรือเปนพวกนั้นก็มีความจําเปนอยาง

ยิ่งยวด เปนความตองการของมนุษยท่ีตองการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน บุคคลรอบขางเขา

เปนสมาชิกกลุมตางๆ เพื่อหวังใหสังคมยอมรับในตัวของเขา ความตองการขอนี้ตรงกับความ

ตองการข้ันท่ี 3 ของมาสโลว 

กกกกกกกก3. ความตองการเจริญกาวหนา ( Growth needs) (G) เปนความตองการของมนุษยอัน

เปนเปาหมายสูงสุดท่ีมนุษยทุกคนมีความคาดหวังไว เพื่อตองการความสําเร็จในชีวิตในหนทาง

หนาท่ีการงานของตน สังคมจะไดยอมรับและยกยองสรรเสริญ ความตองการขอนี้ตรงกับความ

ตองการข้ันท่ี 4 และข้ันท่ี 5 ของมาสโลวรวมเขาไวดวยกัน (วิเชียร วิทยอุดม 2549:160-161)      

 

4. ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ( 2551) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตใน

การทํางานของลูกจางช่ัวคราวรายป กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดตรัง พบวา ลูกจางช่ัวคราวรายป มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปาน

กลาง พิจารณาระดับคุณภาพชีวิตในแตละดานจะพบวา คุณภาพชีวิตดานสภาพงานจะอยูในระดับ

สูงสุด รองลงมาคือดานภาวะผูนํา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานการพัฒนาและการใช

ความสามารถ สวนระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางช่ัวคราวท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ 

ดานสิทธิของลูกจาง รองลงมา คือ ดานความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ ดานงานและ

ขอบเขตชีวิตสวนตัว ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และระดับคุณภาพชีวิตท่ีอยูระดับปาน

กลางแตมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือคุณภาพชีวิตดานความม่ันคงและโอกาสความกาวหนา ซ่ึงจากผลการ

ศึกษาวิจัยท้ัง 9 องคประกอบ พบวา คุณภาพชีวิตดานความม่ันคงและโอกาสความกาวหนาจะมี

คะแนนเฉล่ียต่ําสุด แสดงใหเห็นวาลูกจางช่ัวคราวรายป มีความรูสึกวาหนวยงานท่ีตนสังกัดหรือ

ปฎิบัติงานอยูนั้น ยังใหความสําคัญนอยในดานความม่ันคงและความกาวหนาในชีวิตการทํางาน

ของลูกจางช่ัวคราวซ่ึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมากสําหรับชีวิตของคนทํางาน 

กกกกกกกกอิสราภรณ รัตนคช (2551) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและ

คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยรวมบุคลากรเห็นดวย

อยูในระดับปานกลาง ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยรวมบุคลากรเห็นดวยอยูในระดับมาก และ

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ 

สถานภาพสมรส หนวยงานท่ีปฏิบัติ การไดรับเกียรติบัตร มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับ

การศึกษาสูงสุด ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน ภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .01 สวนปจจัยสวนบุคคลดานการไดรับการพัฒนาศึกษาอบรมดูงานเพิ่มเติมดาน

วิชาชีพ ท่ีอยูปจจุบัน ประสบการณกอนมาทํางาน การเปนศิษยเกา และการมีอาชีพเสริม ไมมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

กกกกกกกก  ประสิทธ์ิ สุขแกว  (2544)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและ ความผูกพันตอ

องคการของขาราชการตํารวจ  สํานักงานจเรตํารวจ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

ขาราชการตํารวจของ  สํานักงานจเรตํารวจ 110 คน ในเดือนตุลาคม 2544 ใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย

เลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ Chi-Square และ Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient วิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพัน  ตอ

องคการอยูในระดับปานกลาง เพศและระดับการศึกษามีความสัมพันธ  ตอความผูกพันตอองคการ 

คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพัน  ตอองคการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน การ

ทํางานท่ีเปนประโยชน ตอสังคม  การไดรับการยอมรับในสังคม การพัฒนาความรูความสามารถ 

ความกาวหนา  และความม่ันคงในการทํางาน มีผลตอความผูกพันตอ องคการ สวนสวัสดิการใน

องคการ ความสมดุลของชีวิต สภาพแวดลอม ในการทํางาน  และความเพียงพอของรายไดมีผลตอ

ความผูกพันตอองคการ รองลงมา 

กกกกกกกกกริชเพชร ชัยชวย (2544) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมเจา 

ทา  พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของข าราชการกรมเจ าทาอยู ในระดับปานกลาง  เม่ือ

พิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมเจาทาตามองคประกอบ 2 องคประกอบ    พบวา 

องคประกอบท่ีเกี่ยวข องกับการปฏิบัติงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสูงกว าองคประกอบท่ี

ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง  เม่ือพิจารณารายด านขององค ประกอบท่ีเกี่ยวข องกับการ

ปฏิบัติงาน พบวา ดานความสําร็จของงานมีสัดส วนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานสูงท่ีสุดส วนดาน

ลักษณะงานความรับผิดชอบ  มีสัดสวนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานตํ่าท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายดาน 

ขององคประกอบท่ีไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง  พบวา ดานชีวิตสวนตัวมีสัดสวนระดับ

คุณภาพชีวิตการทํางานสูงท่ีสุดส วนดานเงินเดือนมีสัดส วนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานตํ่าท่ีสุด

และพบวาปจจัยดานสายงานมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ 
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กรมเจาทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 กลาวคือสายงานด านปฏิบัติการมีสัดส วนระดับ

คุณภาพชีวิตการทํางานสูงท่ีสุดสวนสายงานดานงานบริหารท่ัวไป และสายงานดานวิชาการมี 

สัดสวนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานตํ่า    

กกกกกกกก ชัยอนันต  รีชีวะ ( 2543) ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน

บริษัทเอกชน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เทเลคอมเอเชีย ดอร

ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ปพุทธศักราช 2544 มีคาเฉล่ียคะแนนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แต

เม่ือศึกษาในแตละดานพบวา พนักงานบริษัท เทเลคอมเอเชียฯ ยังมีคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ําอยู

ใน 3 ดานคือ 1. ดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน คือ ในสวนของสภาพท่ัวไป

ภายในสถานท่ีปฏิบัติงานของพนักงาน 2.ดานการสงเสริมความกาวหนาในการทํางานและการ

ไดรับขาวสารขอมูล คือ ในสวนความเทาเทียมกันของโอกาสในการเล่ือนตําแหนง 3.ดานการมี

สวนรวมในการตัดสินใจและการไดรับการยอมรับ คือ ในสวนของการมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย 

กกกกกกกกศันสนีย เตชะลาภอํานวย (2543) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน ธตอองคการ

ของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานโรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ พบวา ระดับความผูกพันตอโรงแรมฯ

ของพนักงานในภาพรวม อยูในระดับปานกลางคอนขางสูง แสดงออกมาในรูปของความตั้งใจท่ีจะ

ปฎิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อความสําเร็จขององคการ มีความภูมิใจในโรงแรมฯ รวมท้ัง

ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ แตไมมีความปรารถนาท่ีจะอยูกับโรงแรมตลอดไป 

เนื่องจากยังไมพอใจในดานรายได และผลประโยชนทํ่าดรับจากโรงแรมฯ สวนผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลเรียงตามลําดับ

ความสัมพันธจากมากไปหานอย ไดแก อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา และเพศ สําหรับระดับตําแหนงไมพบความสัมพันธกับความผูพันตอองคการ ปจจัยจาก

ความพึงพอใจในงานดานตางๆ เรียงตามลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอยไดแก 

ผูบังคับบัญชา รายได ความม่ันคง ความกาวหนา และมิตรสัมพันธ ปจจัยจากประสบการณจากการ

ทํางานเรียงตามลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย ไดแก ความคาดหวังทํ่าดรับการตอบสนอง

จากองคการ ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการ และความมีช่ือเสียงขององคการ สําหรับ

ขอเสนอแนะเพื่อเสริมสรางความผูกพันตอองคการใหเพิ่มมากข้ึนไดแก ผูบริหารควรจะพัฒนา

ระบบการทํางานท่ีสามารถตอบสนองตอรายได ความกาวหนาและความม่ันคงของพนักงาน 

นอกจากนี้ควรเนนการทํางานในลักษณะมีสวนรวมเพื่อสรางความรูสึกวาทพนักงานมีความสําคัญ

ตอโรงแรมฯรวมท้ังสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงานและผูบังคับบัญชา และมีการพัฒนาภาวะ

ผูนําของพนักงานระดับผูบังคับบัญชาดวยการฝกอบรม 
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กกกกกกกกธีระ วีรธรรมสาธิต (2532:21) ทําวิจัยเร่ืองความผูกพันธตอองคการ ศึกษากรณีผูบริหาร

ระดับหัวหนาแผนก /เทียบเทาของเครือซีเมนตไทย พบวา ลักษณะสวนบุคคล (อายุ อายุงานและ

ระดับการศึกษา) ลักษณะงาน (ความสําคัญของงาน งานท่ีทาทาย การมีสวนรวมในการบริหารงาน 

โอกาสกาวหนาและงานท่ีติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน) ประสบการณจากการทํางานในองคการ (ทัศนคติ

ของกลุมตอองคการ ความนาเช่ือถือขององคการ ระบบการพิจารณาความดีความชอบ การเขาสังคม

ไดกับเพื่อนรวมงาน การไดรับการพัฒนาและการฝกอบรม) มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการ นอกจากนั้น ยังพบวาความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธในเชิงผกผันกับความตั้งใจท่ี

จะลาออก 

กกกกกกกก สมชัย แกวละเอียด ( 2531, อางถึงใน เกื้อกูล วัฒนานุกูลและคณะ  2544:40) ได

ทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลความผูกพันของขาราชการตอกองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา พบวา 

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล (ระดับซี) ปจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ความเปนอิสระในงาน ความหมาก

หมายในงาน) ปจจัยประสบการณในงานของขาราชการ (ความคาดหวังจากองคการ ความรูสึกวา

ตนมีความสําคัญตอองคการความรูสึกวาองคการเปนส่ิงท่ีพึ่งได ความรูสึกวาองคการมีช่ือเสียง) มี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ (กองสารวัตรนักเรียน) นอกจากนี้ผลจากวิจัยยังพบวาสวน

บุคคล (เพศ ประเภทขาราชการ) ปจจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (การปฏิบัติงานใน /นอก สํานักงาน การ

เปนอิสระในงาน ความหลากหลายในงาน ผลปอนกลับของงาน งานท่ีมีโอกาสไดพบปะสังสรรค

กับผูอ่ืน) ปจจัยประสบการณในงานของขาราชการ (ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ

ความรูสึกวา องคการเปนท่ีพึ่งได ความรูสึกวาองคการมีช่ือเสียง) มีความสัมพันธกับการยาย /โอน

ออกไปจากองคการ 

กกกกกกกกศิริวรรณ ตันตระวิวัฒน (2530, อางถึงใน เกื้อกูล วัฒนานุกูลและคณะ 2544: 40) พบวา 

ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงมีแนวโนมความผูกพันตอองคการต่ํา แมวาหนวยงานจะมีระบบการตอบ

แทนเพื่อสนองความตองการข้ันพื้นฐานท่ีดีก็ตาม ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ระบบการใหรางวัลและจูงใจ

ดวยวัตถุเพียงอยางเดียว อาจไมมีผลตอความตองการความสําเร็จตามความสามารถของตนมากกวา

กับการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในงาน 

กกกกกกกก กกกกกกกก 
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5. กรอบแนวคดิในการทาํวจัิย 

                         

                                        ตัวแปรตน                                                                         ตัวแปรตาม 

 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 
- ดานรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ

เปนธรรม 

- ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ 

- ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช

ความสามารถของตนเอง 

- ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการ

ทํางาน 

- ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 

- ดานลักษณะการบริหาร 

- ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ

ชีวิตสวนตัว 

- ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม 

 

 
ความผูกพนัต่อองค์การ 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

กกกกกกกก การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา บุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มีวิธีดําเนินการศึกษาตามลําดับ 

ดังนี้ 

กกกกกกกก1.วิธีการศึกษา 

กกกกกกกก2. ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

กกกกกกกก3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

กกกกกกกก4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

กกกกกกกก5. การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

กกกกกกกก6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

กกกกกกกก7. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

                 

วธีิการศึกษา 

กกกกกกกกการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุงเนนท่ีจะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอ

องคการ กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึง

เปนการวิจัยเชิงพรรณา( Description research) โดยใชวิธีการสํารวจ ( Survey) โดยการแจก

แบบสอบถามใหกับบุคลากรดวยตนเอง และใหเวลาในการตอบแบบสอบถามคนละ 5-7 วัน 

หลังจากนั้นจะรับแบบสอบถามคืนเพื่อนํามาใหคะแนนตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว แลวนําไป

วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

กกกกกกกกประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนบุคลากรท่ีปฎิบัติงานในสายสนับสนุนการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 198 คน 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา  

กกกกกกกกตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีดังนี้ 

กกกกกกกก1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพการสมรส  อัตราเงินเดือน ท่ีอยูปจจุบัน ระยะเวลาท่ีปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลักษณะ

การทํางานประสบการณในการทํางาน  และการเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยนี้ระดับใดระดับหนึ่ง  

จํานวน 

10 ขอ 

กกกกกกกก2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบดวย 8 ดาน มีขอคําถามท้ังหมด 53 ขอ ไดแก 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ดานรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม  

                                            ขอคําถาม  6  ขอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ                            

                                            มีขอคําถาม  7  ขอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง  

                                             มีขอคําถาม  8  ขอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน                             

                                             มีขอคําถาม   5  ขอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน                                  

                                             มีขอคําถาม   4  ขอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.6 ดานลักษณะการบริหาร                                                        

                                             มีขอคําถาม  11 ขอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.7 ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว             

                                             มีขอคําถาม  4  ขอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.8 ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม                                

                                             มีขอคําถาม  8  ขอ 

กกกกกกกก3. ความผูกพันตอองคการ มีขอคําถามท้ังหมด 16 ขอ   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล คือ เปนขอคําถามเกี่ยวคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ 
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กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

กกกกกกกกสวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเปนผูสรางแบบสอบถาม

ดวยตนเอง ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  อัตรา

เงินเดือน ท่ีอยูปจจุบัน ระยะเวลาท่ีปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลักษณะการทํางาน หนวยงานท่ี

ปฎิบัติงาน ประสบการณในการทํางาน  การเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยนี้ระดับใดระดับหนึ่ง  มี

ท้ังหมด 10 ขอ 

กกกกกกกก สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร เปนแบบสอบถามท่ี

ผูวิจัยใชแนวคําถามตามงานวิจัยของ อิสราภรณ รัตนคช ( 2550) มีขอคําถามท้ังหมด 53 ขอ โดย

แบงเปนรายดานดังนี้  

กกกกกกกก1. ดานรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม                      มีขอคําถาม  6  ขอ 

กกกกกกกก2. ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ                           มีขอคําถาม  7  ขอ 

กกกกกกกก3. ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง มีขอคําถาม  8  ขอ 

กกกกกกกก4. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน                             มีขอคําถาม  5 ขอ 

กกกกกกกก5. ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน                                   มีขอคําถาม  4  ขอ 

กกกกกกกก6. ดานลักษณะการบริหาร                                                                   มีขอคําถาม 11 ขอ 

กกกกกกกก7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว                มีขอคําถาม  4  ขอ 

กกกกกกกก8. ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม                                 มีขอคําถาม  8  ขอ 

กกกกกกกกเกณฑการใหคะแนนเปนการกําหนดระดับคะแนนเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามนําไปใช

ประเมินขอคําถามในแตละขอวาตนเองอยูในระดับใด จํานวน 53 ขอ เปนขอคําถามแบบ Rating 

scale โดยแบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

กกกกกกกกมากท่ีสุด                       5       คะแนน 

กกกกกกกกมาก                               4       คะแนน 

กกกกกกกกปานกลาง                      3       คะแนน 

กกกกกกกกนอย                              2       คะแนน 

กกกกกกกกนอยท่ีสุด                      1       คะแนน      

กกกกกกกกสวนท่ี 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ  เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยปรับปรุงแบบ

สอบแบบสอบถามมาจากงานวิจัยของ อิสราภรณ รัตนคช ( 2550) มีขอคําถาม 16 ขอ โดยมีเกณฑ

การใหคะแนนเปนการกําหนดระดับคะแนนเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามนําไปใชประเมินขอคําถาม
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ในแตละขอวาตนเองอยูในระดับใด จํานวน 16 ขอ เปนขอคําถามแบบ Rating scale โดยแบงระดับ

คะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

กกกกกกกกมากท่ีสุด                       5       คะแนน 

กกกกกกกกมาก                               4       คะแนน 

กกกกกกกกปานกลาง                      3       คะแนน 

กกกกกกกกนอย                              2       คะแนน 

กกกกกกกกนอยท่ีสุด                      1       คะแนน      

กกกกกกกก สวนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม โดย

ผูวิจัยสรางข้ึน โดยใหผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดโดยอิสระ 

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกก ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดปรับขอคําถามแลวเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารย

ผูเช่ียวชาญในดานวิทยาการอีก 2 ทานคือ อาจารย นพดล โตวิชัยกุล อาจารย ประพล เปรมทองสุข 

ไดใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข กอนนําไปใชทดลองกับบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 30 คน เพื่อนํามาหาคาความเช่ือม่ัน 

(Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค ( Cronbach’s Alpha) และไดคาความเช่ือม่ัน

เทากับ 0.95  

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกก 1.ผูวิจัยขอความรวมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนรายบุคคลตอ

หนวยงานโดยช้ีแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลและนัดหมายหรือขออนุญาตมารับ

แบบสอบถามคืนมา 

กกกกกกกก2.ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เปนจํานวนคนท้ังส้ิน 198 ชุด ไดกลับคืนมาจํานวน 180 ชุด แลวนํามาตรวจสอบความ

สมบูรณของแบบสอบถาม 

กกกกกกกก 3.รวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูลดังกลาวดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS (Statistical package for the social sciences) 
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การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกผูวิจัยรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบเรียบรอย แลว

ไปเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

กกกกกกกก1.ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม หลังจากดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

กกกกกกกก2.บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

กกกกกกกก3.ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

กกกกกกกก 4.ประมวลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical package for the social sciences) ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถ่ี รอยละ  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 ขอมูลดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี 

รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงมาตรฐาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 4.3 ขอมูลดานความผูกพันตอองคการ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี 

รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงมาตรฐาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 หาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใชสถิติ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.5 ขอมูลดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ผูวิจัยใชการรวบรวมประโยค

ขอเสนอแนะ มาเขียนเรียงลําดับ หากมีประโยคท่ีซํ้ากันก็ใชจํานวนความถ่ี 

กกกกกกกกเกณฑในการวิเคราะหคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแปลความหมายในการ

วัดระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการโดยนํามาตรวัดแบบไลเคิรท สเกล 

(Likert scale) มาปรับใชในวิจัย ดังนี้ 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย  4.50 – 5.00     กําหนดใหอยูในเกณฑ    มากท่ีสุด หรือ เห็นดวยอยางยิ่ง 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย  3.50 – 4.49     กําหนดใหอยูในเกณฑ    มาก หรือ เห็นดวย 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย  2.50 – 3.49     กําหนดใหอยูในเกณฑ    ปานกลาง หรือไมแนใจ 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย  1.50 – 2.49     กําหนดใหอยูในเกณฑ    นอย หรือไมเห็นดวย 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย  1.00 – 1.49     กําหนดใหอยูในเกณฑ    นอยท่ีสุด หรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

(กุลฑรี  ทรัพยเพิ่มพูล 2550:50) 
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กกกกกกกก และเกณฑในการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เพื่อแปลความหมายในการหา

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ ไดกําหนดชวงคะแนน 

ดังนี้  (เทพศักดิ  บุณยรัตพันธุ  2552) 

 

คา r ความหมาย 

 .91 ถึง 1.00 มีความสัมพันธทางบวกอยางมาก 

.71 ถึง .90 มีความสัมพันธทางบวกคอนขางสูง 

.51 ถึง .70 มีความสัมพันธทางบวกอยางปานกลาง 

.31 ถึง .50 มีความสัมพันธทางบวกอยางนอย 

.01 ถึง .30 มีความสัมพันธทางบวกนอยมากแทบไมมีเลย 

-.01 ถึง -.30 มีความสัมพันธทางลบนอยมากแทบไมมีเลย 

-.31 ถึง -.50 มีความสัมพันธทางลบอยางนอย 

-.51 ถึง -.70 มีความสัมพันธทางลบอยางปานกลาง 

-.71 ถึง -.90 มีความสัมพันธทางลบคอนขางสูง 

-.91 ถึง -1.00 มีความสัมพันธทางลบอยางมาก 

  
-1 ≤ r ≤1 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกก จากการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มีวัตถุประสงคใน

การศึกษา ดังนี้ 

กกกกกกกกประชากรท่ีทําการศึกษาคือ เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวนท้ังส้ิน 198 คน ซ่ึงผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูล

คร้ังนี้โดยการใชแบบสอบถาม ซ่ึงไดรับความสนใจและความรวมมือเปนอยางดีจากผูตอบ

แบบสอบถาม และในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ผูศึกษาเก็บขอมูลไดจํานวนท้ังหมด 180 ชุด ซ่ึงคิดเปน

รอยละ 90 ของจํานวนประชากรท้ังหมด ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 5  สวน ดังนี้ 

กกกกกกกกสวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกสวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร 

กกกกกกกกสวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

กกกกกกกกสวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของคุณภาพชีวิตในการทํางานและ 

                                  ความผูกพันตอองคการ 

กกกกกกกกสวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  อัตราเงินเดือน ท่ีอยูปจจุบัน 

ระยะเวลาท่ีปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลักษณะการทํางาน ประสบการณในการทํางาน  และการเปน

ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 
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ตารางที ่1 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ   

                 เพชรบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อัตราเงินเดือน ท่ีอยู 

                 ปจจุบัน และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

 

ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ    

        ชาย 93 51.7  

        หญิง 87 48.3  

รวม 180   100.0 

อายุ     

        21-25  ป  28 15.6  

        26-30  ป  70 38.9  

        31-35  ป  30 16.7  

        มากกวา 35 ป      52  28.9  

รวม  180  100.0 

ระดบัการศึกษา     

        ประถมศึกษา 8 4.4  

        มัธยมศึกษาหรือ ปวช. 47 26.1  

        อนุปริญญาหรือ ปวส. 33  18.3 

        ปริญญาตรี 82  45.6 

        สูงกวาปริญญาตรี 10  5.6  

รวม  180  100.0 

สถานภาพการสมรส          

        โสด 105 58.3  

        สมรส 62 34.4  

        แยกกันอยู 11 6.1  

        หมาย 2 1.1  

        หยา 0   0.0 

รวม  180  100.0 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

 

ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

อตัราเงนิเดอืน     

        ตํ่ากวา 5,000 บาท 2  1.1  

        5,001 – 10,000 บาท 61  33.9  

        10,001 – 15,000 บาท  85 47.2  

        15,001 – 20,000 บาท  20  11.1 

        20,001 – 25,000 บาท 4   3.2 

        25,001 – 30,000 บาท  8  4.4 

        มากกวา 30,001 บาท  0  0.0  

รวม  180 100.0  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน     

        หอพักของมหาวิทยาลัย 98  54.4  

        บานพักของตนเอง 72  40.0  

        บานเชา 9  5.0  

        อื่นๆ 1   0.6 

รวม  180 100.0  

ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิานในมหาวทิยาลยั     

        นอยกวา 1 ป 21  11.7  

        1-3 ป  63  35.0  

        4-5 ป 46  25.6  

        มากกวา 5 ป      50  27.8  

รวม  180 100.0  

 

กกกกกกกก ตารางท่ี 1 พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 26-30 ป ระดับการศึกษาสวนใหญจบระดับ ปริญญา

ตรี สถานภาพโสด อัตราเงินเดือนสวนใหญประมาณ  10,001 – 15,000 บาท ท่ีอยูปจจุบันพักท่ี

หอพักของมหาวิทยาลัย และระยะเวลาท่ีปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนใหญอยูชวง 1-3 ป (คิดเปน

รอยละ 51.7, 38.9, 45.6, 58.3, 47.2, 54.4, และ 35.0 ตามลําดับ) 
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ตารางที ่2 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ 

                  เพชรบุรี จําแนกตามลักษณะการทํางาน ประสบการณในการทํางาน และการเปนศิษย 

                  เกาของมหาวิทยาลัยนี้ระดับใดระดับหนึ่ง 

 

ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

ลกัษณะการทาํงาน     

        ขาราชการ 5 2.8  

        พนักงานมหาวิทยาลัย 78 43.9  

        ลูกจางช่ัวคราว  97  53.9 

รวม  180 100.0  

ประสบการณ์ในการทาํงาน      

        เคยมีประสบการณการทํางานที่เหมือนกับมหาวิทยาลัย 55  30.6  

        เคยมีประสบการณการทํางานที่ตางกับมหาวิทยาลัย  102 56.7  

        ไมเคยมีประสบการณการทํางานมากอน 23  12.8 

รวม  180 100.0  

การเป็นศิษย์เก่าของมหาวทิยาลยันีร้ะดบัใดระดบัหน่ึง     

        เคยเปนศิษยเกา 7  3.9  

        ไมเคยเปนศิษยเกา 173  96.1  

รวม  180 100.0  

 

กกกกกกกกตารางท่ี 2 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีลักษณะการทํางานสวนใหญเปนลูกจางช่ัวคราว เคยมีประสบการณในการทํางานท่ีตาง

กับมหาวิทยาลัย และไมเคยเปนศิษยเกา (คิดเปนรอยละ 53.9, 56.7 และ 96.1 ตามลําดับ) 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพชีวติในการทาํงานของบุคลากร 

 ตารางที ่3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน     

                  ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยดานรายไดแลผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเปน  

                  ธรรม 

  

          

ค่าเฉลีย่ 

  

ส่วน 

เบี่ยงเบน

มาตร 

ฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก 

ทีสุ่ด มาก 

ปาน 

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

1. ด้านรายได้แลผลตอบแทน

ทีเ่พยีงพอและเป็นธรรม                

1.1 งานที่ทานรับผิดชอบน้ัน

เหมาะสมกับเงินเดือนและ

สวัสดิการอื่นๆที่ไดรับ 

6 

(3.3) 

53 

(29.4) 

107 

(59.4) 

12 

(6.7) 

2 

(1.1) 3.27 0.68 

 ปาน

กลาง 

1.2 เงินดือนที่ทานไดรับ

เพียงพอตอภาวการณครอง

ชีพในสภาพเศรษฐกิจ

ปจจุบัน 

2 

(1.1) 

24 

(13.3) 

118 

(65.6) 

34 

(18.9) 

2 

(1.1) 2.94 0.64 

ปาน

กลาง 

1.3 เมื่อคิดคํานวณอยางถี่

ถวนแลวเงินเดือนและ

ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ

ที่ไดรับ คุมคากับความอุสา

หะของตนเอง 

6 

(3.3) 

44 

(24.4) 

100 

(55.6) 

26 

(14.4) 

4 

(2.2) 3.12 0.77 

 ปาน

กลาง 

1.4 เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือน

และผลตอบแทนที่ไดรับของ

ตนเองกับเพ่ือนในระดับ

เดียวกันในหนวยงานอื่นแลว

มีความใกลเคียงทัดเทียมกัน 

2 

(1.1) 

46 

(25.6) 

80 

(44.4) 

44 

(24.4) 

8 

(4.4) 2.94 0.85 

 ปาน

กลาง 

1.5 ทานมีความพอใจกับ

เงินเดือนและสวัสดิการที่

ไดรับ 

10 

(5.6) 

36 

(20.0) 

113 

(62.8) 

16 

(8.9) 

5 

(2.8) 3.16 0.77 

 ปาน

กลาง 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

  

          

ค่าเฉลีย่ 

  

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตร 

ฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก 

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

1.6 เงินเดือนและสวัสดิการ

ที่ทานไดรับมีความยุติธรรม

เหมาะสมดี 

9 

(5.0) 

41 

(22.8) 

98 

(54.4) 

24 

(13.3) 

8 

(4.4) 3.10 0.85 

 ปาน 

กลาง 

รวม 3.08 0.76 

ปาน 

กลาง 

 

กกกกกกกก ตารางท่ี 3 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน รายไดแลผลตอบแทนท่ี

เพียงพอและเปนธรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ  = 3.08) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ

งานท่ีรับผิดชอบนั้นเหมาะสมกับเงินเดือนและสวัสดิการอ่ืนๆท่ีไดรับ  มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก 

(µ  = 3.27) รองลงมาคือขอมีความพอใจกับเงินเดือนและสวัสดิการท่ีไดรับ (µ  = 3.16)  
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ตารางที ่4  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน     

                  ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูก 

                   สุขลักษณะ 

 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

  

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

2. ด้านสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ 

 18 

(10.0) 

85 

(47.2  

69 

(38.3)  

7 

(3.9)  

1 

(0.6)  3.62   0.74 มาก  

2.1 บริเวณที่ทํางานสะอาด

แสงสวางเพียงพอ มีระบบ

ระบายอากาศที่ดี/อากาศ

ถายเทสะดวก 

2.2 หนวยงานมีอุปกรณ

เครื่องใชที่มีคุณภาพและอยู

ในสภาพที่ใชงานไดดีเสมอ 

12 

(6.7)  

 82 

(45.6) 

74 

(41.1)  

12 

(6.7)   

0 

(0.00)  3.52  0.72  มาก  

2.3 หนวยงานมีการให

ความรูแกบุคลากรให

ตระหนักถึงความปลอดภัย

การปองกันอุบัติเหตุตางๆ

และสงเสริมสุขภาพในการ

ปฎิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

6 

(3.3)  

58 

(32.2) 

88 

(48.9)  

20 

(11.1) 

 8 

(4.4)  3.18  0.84 

 ปาน 

กลาง 

2.4. หนวยงานควบคุมการ

แพรกระจายของเช้ือโรค

และพาหะนําโรครวมถึงการ

ขจัดขยะมูลฝอยอยาง

เหมาะสม 

 4 

(2.2) 

50 

(27.8) 

94 

(52.2)  

24 

(13.3)  

 8 

(4.4)  3.10   0.81 

 ปาน 

กลาง 

2.5. สภาพหองนํ้ามีความ

สะอาดและมีการดูแลรักษา

อยางถูกสุขลักษณะ 

 12 

(6.7) 

 76 

(42.2) 

74 

(41.1)  

16 

(8.9) 

2 

(1.1)  3.44  0.79  

 ปาน 

กลาง 
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ตารางที ่4 (ต่อ) 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

  

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย 

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

2.6 หนวยงานมีอุปกรณและ

ระบบการปองกันอุบัติภัยใน

สภาพที่พรอมใชงาน 

 4 

(2.2) 

47 

(26.1  

107 

(59.4)  

18 

(10.0)  

4 

(2.2)   3.16 0.71  

ปาน

กลาง  

2.7 มีความพอใจใน

สภาพแวดลอมการทํางาน 

12 

(6.7) 

81 

(45.0) 

82 

(45.6) 

5 

(2.8) 

0 

(0.00) 3.55 0.66  มาก 

รวม 3.36 0.75 

 ปาน

กลาง  

 

กกกกกกกก ตารางท่ี 4 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและ

ถูกสุขลักษณะโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ  = 3.36) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ บริเวณ

ท่ีทํางานสะอาดแสงสวางเพียงพอ มีระบบระบายอากาศท่ีดี/อากาศถายเทสะดวก มีคาเฉล่ียสูงสุด

อันดับแรก (µ  = 3.62) รองลงมาคือขอมีความพอใจในสภาพแวดลอมการทํางาน (µ  = 3.55)  
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ตารางที ่5  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน     

                  ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความ 

                  สามารถของตนเอง 

 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

  

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงานของ

บุคลากร           

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน 

กลาง น้อย 

น้อย 

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

3. ด้านโอกาสในการพฒันา

ศักยภาพและใช้ความสามารถ

ของตนเอง 

 11 

(6.1) 

65 

(36.1  

61 

(33.9)  

 33 

(18.3) 

10 

(5.6)  3.18 0.99 

 ปาน 

กลาง 

3.1 หนวยงานใหโอกาสใน

การศึกษาตอ สงไปประชุม

วิชาการและอบรมในหลักสูตร

ตางๆเพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะ

ในการปฏิบัติงาน 

3.2 ในหนวยงานจัดประชุม/

อบรมอยูเสมอๆ เพ่ือเพ่ิมความรู

ขอมูลขาวสารและทักษะในการ

ปฏิบัติงานแกบุคลากรใหสูงขึ้น 

 10 

(5.6) 

 48 

(26.7) 

90 

(50.0)  

23 

(12.8)  

 9 

(5.0) 3.15 0.89 

ปาน 

กลาง  
3.3 ทานไดใชความสามารถใน

การปฏิบัติงานเต็มศักยภาพของ

ตนเอง 

 17 

(9.4) 

91 

(50.6)  

67 

(37.2)  

3 

(1.7)  

2 

(1.1)  3.65 0.71 มาก  

3.4 ทานมีอิสระในการแสดง

ความคิดเห็นดานการ

ปฏิบัติงานหรือนโยบายในการ

ปฏิบัติงานตอผูบริหารไดโดย

ไมมีผลตอการพิจารณาความดี

ความชอบ 

9 

(5.0)  

45 

(25.0  

83 

(46.1)  

30 

(16.7  

13 

(7.2)  3.03 0.95 

ปาน 

กลาง  
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ตารางที ่5 (ต่อ) 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

  

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก 

ทีสุ่ด มาก 

ปาน 

กลาง น้อย 

น้อย 

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

3.5 ทานมีโอกาสไดใช

ความรูความสามารถเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน

และพัฒนางานอยางเต็มที่ 

13 

(7.2)  

76 

(42.2)  

 78 

(43.3) 

 8 

(4.4) 

 5 

(2.8) 3.46 0.80 

ปาน

กลาง  
3.6 ทานมีโอกาสเสนอ

ผลงานจากความคิดริเริ่ม

สรางสรรคของตนเองตอ

หนวยงาน 

 11 

(6.1) 

44 

(24.4)  

97 

(53.9)  

 18 

(10.0) 

10 

(5.6)  3.15 0.88 

 ปาน

กลาง 
3.7 ทานสามารถตัดสินใจ

แกปญหาดวยตนเองเมื่อการ

ทํางานมีปญหาและอุปสรรค 

 14 

(7.8) 

 67 

(37.2) 

86 

(47.8)  

10 

(5.6)  

 3 

(1.7) 3.43 0.78 

 ปาน

กลาง 
3.8 ทานสามารถแสดงความ

คิดเห็น ประสานงานและ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวของรวมกัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5 

(2.8) 

78 

(43.3)  

89 

(49.4)  

5 

(2.8)  

 3 

(1.7) 3.42 0.67 

ปาน

กลาง  

รวม 3.30 0.83 

ปาน

กลาง  

 

กกกกกกกก ตารางท่ี 5 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ

และใชความสามารถของตนเอง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ  = 3.30) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ขอไดใชความสามารถในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพของตนเองมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก 

( µ  = 3.65) รองลงมาคือขอ ทานมีโอกาสไดใชความรูความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานและพัฒนางานอยางเต็มท่ี(µ  = 3.46) 
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ตารางที ่6  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน     

                  ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการ 

                  ทํางาน 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

  

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก 

ทีสุ่ด มาก 

ปาน 

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

4. ด้านความก้าวหน้าและ

ความมัน่คงในการทาํงาน 

 15 

(8.3) 

77 

(42.8)  

84 

(46.7)  

 4 

(2.2) 

0 

(0.00)  3.57 0.67 มาก  

4.1 ทานไดรับมอบหมาย

ภารกิจและการทํางานที่

เพ่ิมขึ้นสม่ําเสมอ 

4.2 หนวยงานเปดโอกาส

ใหเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น

ไดงาย 

 6 

(3.3) 

27  

(15.0) 

 86 

(47.8) 

38 

(21.1  

23 

(12.8)  2.75 0.97 

ปาน

กลาง  

4.3 การปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยเปดโอกาสให

ไดรับความกาวหนาใน

อาชีพ 

9 

(5.0)  

34 

(18.9)  

 93 

(51.7) 

 31 

(17.2) 

13 

(7.2)  2.97 0.92 

 ปาน

กลาง 

4.4 การเลื่อนตําแหนง

หนาที่ในหนวยงานเปนไป

ดวยความเสมอภาคและ

ยุติธรรม 

 1 

(0.6) 

32 

(17.8)  

91 

(50.6)  

 33 

(18.3) 

23 

(12.8)  2.75 0.91 

 ปาน

กลาง 

4.5 มหาวิทยาลัยให

ความสําคัญกับการพัฒนา

ความรูความสามารถของ

บุคลากร 

10 

(5.6)  

 58 

(32.2) 

76 

(42.2)  

 28 

(15.6) 

8 

(4.4)  3.18 0.92 

ปาน

กลาง  

รวม 3.04 0.87 

ปาน

กลาง  
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กกกกกกกก ตารางท่ี 6 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคง

ในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ  = 3.04) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ ไดรับ

มอบหมายภารกิจและการทํางานท่ีเพิ่มข้ึนสมํ่าเสมอ  มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก ( µ  = 3.57) 

รองลงมาคือ ขอมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร  (µ  = 

3.18) 

 

ตารางที ่7  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน     

                  ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 

 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก 

ทีสุ่ด มาก 

ปาน 

กลาง น้อย 

น้อย 

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

5. ด้านความสัมพนัธ์อนัดี

ในการทาํงานร่วมกนั 

11 

(6.1)  

78 

(43.3)  

67 

(37.2)  

 21 

(11.7) 

 3 

(1.7) 3.40 0.83 

 ปาน

กลาง 

5.1 บุคลากรในหนวยงาน

มีความเปนมิตรตอกันเปน

อยางดี 

5.2 บุคลากรทุกระดับมี

โอกาสรับทราบปญหาใน

การทํางานและไดแสดง

ความคิดเห็นรวมกันแกไข

ปญหา 

2 

(1.1)  

 51 

(28.3) 

92 

(51.1)  

 24 

(13.3) 

11 

(6.1)   3.05 0.84 

 ปาน

กลาง 

5.3 หนวยงานมีการจัด

กิจกรรมที่สงเสริมให

บุคลากรไดมีโอกาส

พบปะสังสรรค

ปฏิสัมพันธกันเสมอๆ 

4 

(2.2)  

 40 

(22.2) 

 82 

(45.6) 

 41 

(22.8) 

 13 

(7.2) 2.89 0.90 

ปาน

กลาง 
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ตารางที ่7 (ต่อ) 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก 

ทีสุ่ด มาก 

ปาน 

กลาง น้อย 

น้อย 

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

5.4 ทานไดรับคําแนะนํา

และความชวยเหลือจาก

เพ่ือนรวมงานอยูเสมอ 

12 

(6.7)  

62 

(34.4)  

90 

(50.0)  

10 

(5.6)  

6 

(3.3)  3.35 0.82 

ปาน

กลาง  

รวม 3.17 0.84 

ปาน

กลาง  

 

กกกกกกกก ตารางท่ี 7 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสัมพันธอันดีในการทํางาน

รวมกันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ  = 3.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ บุคลากรใน

หนวยงานมีความเปนมิตรตอกันเปนอยางดีมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก (µ  = 3.40) รองลงมาคือ ขอ

ไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานอยูเสมอ (µ  = 3.35) 

 

ตารางที ่8  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน     

                  ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานลักษณะการบริหาร 

 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

6. ด้านลกัษณะการบริหาร 

5 

(2.8)  

69 

(38.3)  

 85 

(47.2) 

14 

(7.8)  

7 

(3.9)   3.28 0.80  

 ปาน

กลาง 
6.1 หนวยงานมีนโยบาย

ในการบริหารงานที่ดี 
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

6.2 หนวยงานกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบ

ของบุคลากรตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนง

อยางเหมาะสม 

11 

(6.1)  

55 

(30.6)  

91 

(50.6)  

18 

(10.0)  

5 

(2.8)   3.27 0.83  

 ปาน

กลาง 
6.3 การบริหารงานใน

หนวยงานมีการแบงสาย

การบังคับบัญชาที่แนนอน

ชัดเจน 

4 

(2.2)  

72 

(40.0)  

83 

(46.1)  

 17 

(9.4) 

4 

(2.2)   3.30  0.76 

ปาน

กลาง  

6.4 ขั้นตอนการบริหารใน

หนวยงานมีความคลองตัว

รวดเร็ว 

 1 

(0.6) 

55 

(30.6)  

 99 

(55.0) 

 20 

(11.1) 

5 

(2.8)   3.15 0.72  

ปาน

กลาง  

6.5 ทุกคนในหนวยงาน

ไดรับความเสมอภาคใน

เรื่องกฎ  ระเบียบ  การ

ประเมิน คาตอบแทน 

สวัสดิการ 

 5 

(2.8) 

57 

(31.7)  

 75 

(41.7) 

26 

(14.4)  

17 

(9.4)  3.03 0.97 

ปาน

กลาง  

6.6 การปฏิบัติของ

ผูบังคับบัญชาทําใหรูสึกวา

ตนเองมีคุณคา 

7 

(3.9)  

 52 

(28.9) 

94 

(52.2)  

 18 

(10.0) 

 9 

(5.0) 3.16 0.84 

ปาน

กลาง  

6.7 มีการประชุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชาสม่ําเสมอ 

 7 

(3.9)  

 49 

(27.2) 

77 

(42.8) 

 40 

(22.2) 

7 

(3.9)   3.05 0.89 

ปาน

กลาง  
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

6.8 ระบบการพิจารณา

ความดีความชอบการ

เลื่อนตําแหนงในปจจุบันมี

ความเหมาะสมดีแลว 

3 

(1.7)  

 30 

(16.7) 

95 

(52.8)  

32 

(17.8)  

20 

(11.1)  2.80 0.90 

ปาน

กลาง  

6.9 ผูบังคับบัญชาได

ติดตามผลงานของ

บุคลากรทุกคน 

8 

(4.4) 

48 

(26.7) 

91 

(50.6) 

24 

(13.3) 

9 

(5.0) 3.12 0.87 

 ปาน

กลาง 

6.10 ผูบังคับบัญชาได

ชวยเหลือเสนอแนะแกไข

ปญหาตามความเหมาะสม 

8 

(4.4) 

65 

(36.1) 

72 

(40.0) 

27 

(15.0) 

8 

(4.4)  3.21 0.90  

 ปาน

กลาง 

6.11 ทานมีสิทธิที่จะแสดง

ความคิดเห็นตอ

ผูบังคับบัญชาและ

ผูรวมงานโดยอิสระ 

9 

(5.0) 

49 

(27.2) 

84 

(46.7) 

24 

(13.3) 

14 

(7.8)  3.08 0.95  

ปาน

กลาง  

รวม 3.13 0.85 

ปาน

กลาง  

 

กกกกกกกก ตารางท่ี 8 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานลักษณะการบริหารโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง (µ  = 3.13) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอการบริหารงานในหนวยงานมีการ

แบงสายการบังคับบัญชาท่ีแนนอนชัดเจน  มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก ( µ  = 3.30) รองลงมาคือ ขอ

หนวยงานมีนโยบายในการบริหารงานท่ีดี (µ  = 3.28) 
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ตารางที ่9  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน     

                  ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ  

                  ชีวิตสวนตัว 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

7. ด้านความสมดุล

ระหว่างชีวติการทาํงาน

และชีวติส่วนตวั 

4 

(2.2)  

 66 

(36.7) 

83 

(46.1)  

14 

(7.8)  

13 

(7.2)  3.18 0.88 

ปาน

กลาง  

7.1 ทานพอใจในความ

สมดุลของชวงเวลาของ

การทํางานและชวงเวลาที่

อิสระจากงานในแตละวัน 

7.2 ทานสามารถวาง

แผนการทํากิจกรรมตางๆ

ในชีวิตไวลวงหนาได 

7 

(3.9)  

73 

(40.6)  

 78 

(43.3) 

 16 

(8.9) 

6 

(3.3)  3.32 0.82 

ปาน

กลาง  
7.3. ทานมีเวลาที่จะใช

ชีวิตตามบทบาทสามี,

ภรรยา,บิดา,มารดาหรือ

บุตรที่ดีได 

14 

(7.8) 

52 

(28.9) 

81 

(45.0) 

23 

(12.8) 

10 

(5.6) 3.20 0.95 

 ปาน

กลาง 

7.4 ทานสามารถแบงเวลา

ในการทํางานประจํา,เวลา

สวนตัว,เวลาสําหรับ

ครอบครัวและสังคมได

อยางเหมาะสม 

8 

(4.4) 

64 

(35.6) 

85 

(47.2) 

18 

(10.0) 

5 

(2.8) 3.28 0.81 

ปาน

กลาง  

รวม 3.24 0.86 

ปาน

กลาง  

 

กกกกกกกก ตารางท่ี 9 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตการ
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ทํางานและชีวิตสวนตัว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ  = 3.24) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ขอสามารถวางแผนการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตไวลวงหนาได  มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก ( µ  = 

3.32) รองลงมาคือ ขอ สามารถแบงเวลาในการทํางานประจํา , เวลาสวนตัว , เวลาสําหรับครอบครัว

และสังคมไดอยางเหมาะสม (µ  = 3.28) 

 

ตารางที ่10   จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน     

                     ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม  

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

8. ด้านความภูมใิจใน

องค์กรทีม่คุีณค่าทาง

สังคม 

11 

(6.1) 

91 

(50.6)  

69 

(38.3)  

 7 

(3.9) 

2 

(1.1)  3.56 0.71 มาก  

8.1 มหาวิทยาลัยไดรับการ

ยอมรับวามีความสําคัญตอ

สังคมโดยรวม 

8.2 ทานมีความภูมิใจใน

การเปนเจาหนาที่ใน

มหาวิทยาลัยแหงน้ี 

 20 

(11.1) 

 103 

(57.2) 

 47 

(26.1) 

8 

(4.4)  

2 

(1.1)  3.72 0.76 มาก  

8.3 บุคลากรทั่วไปมี

มุมมองตอมหาวิทยาลัยใน

แงบวก 

17 

(9.4) 

91 

(50.6) 

58 

(32.2) 

12 

(6.7) 

2 

(1.1)  3.60 0.79 มาก 

8.4 ทานรูสึกภูมิใจและมี

ความกระตือรือรนในการ

ทํางานเมื่อไดรับคําชม 

19 

(10.6) 

100 

(55.6) 

56 

(31.1) 

4 

(2.2) 

1 

(0.6) 3.73 0.69  มาก 

8.5 ทานเปนสวนหน่ึงที่

สรางความสําเร็จใหกับ

มหาวิทยาลัยและสังคม 

 20 

(11.1) 

 79 

(43.9) 

73 

(40.6)  

 6 

(3.3) 

 2 

(1.1) 3.60 0.77 มาก 
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ตารางที ่10 (ต่อ) 

 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

คุณภาพชีวติการในทาํงาน

ของบุคลากร           

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

8.6 มหาวิทยาลัยใหความ

รวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกอื่นๆเพ่ือจัดกิจกรรม

ที่สงเสริมสนับสนุน

สาธารณประโยชนตอชุมชน

และสังคม 

9 

(5.0)  

66 

(36.7)  

 90 

(50.0) 

9 

(5.0)  

 6 

(3.3) 3.35 0.79 

ปาน

กลาง 

8.7 ทานอยากแนะนําให

เพ่ือนๆมาทํางานที่

มหาวิทยาลัยแหงน้ี 

9 

(5.0)  

72 

(40.0)  

 77 

(42.8) 

 14 

(7.8) 

8 

(4.4)  3.33 0.86 

ปาน

กลาง 

8.8 ทานยินดีและเต็มใจให

ใครๆทราบวาปฏิบัติงานอยู

ในมหาวิทยาลัยแหงน้ี 

26 

(14.4)  

 88 

(48.9) 

57 

(31.7)  

6 

(3.3)  

3 

(1.7)  3.71 0.81 มาก 

รวม 3.57 0.77 มาก 

 

กกกกกกกก ตารางท่ี 10 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมี

คุณคาทางสังคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ  = 3.57) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ รูสึก

ภูมิใจและมีความกระตือรือรนในการทํางานเม่ือไดรับคําชม มีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก (µ  = 3.73) 

รองลงมาคือ ขอมีความภูมิใจในการเปนเจาหนาท่ีในมหาวิทยาลัยแหงนี้ (µ  = 3.72) 
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ตารางที ่11 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสาย 

                   สนับสนุนมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 

  ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน แปล 

ผล 

  

คุณภาพชีวติการในทาํงานของบุคลากร 

  (µ ) (S.D.) 

คุณภาพชีวติการในทาํงานของบุคลากร 3.23 0.81 

ปาน

กลาง 

   1.ดานรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม 3.08 0.76 

ปาน

กลาง 

   2. ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 3.36 0.75 

ปาน

กลาง 

   3. ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง 3.30 0.83 

ปาน

กลาง 

   4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน 3.04 0.87 

ปาน

กลาง 

  5. ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 3.17 0.84 

ปาน

กลาง 

  6. ดานลักษณะการบริหาร 3.13 0.85 

ปาน

กลาง 

  7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว  3.24 0.86 

ปาน

กลาง 

  8. ดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม 3.57 0.77 มาก 

 

กกกกกกกกตารางท่ี 11 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมในระดับปานกลาง (µ  = 

3.23) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัย ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม  มีคาเฉล่ีย

สูงสุดอันดับแรก ( µ  = 3.57) รองลงมาคือปจจัยดาน ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถู ก

สุขลักษณะ  ( µ  = 3.36) และอันดับ  3 คือปจจัย ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช

ความสามารถของตนเอง (µ  = 3.30) 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

ตารางที ่12 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันตอองคการของ 

                   บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย  

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

ความผูกพนัต่อองค์การ           

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

1. มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปน

หนวยงานที่มีศักด์ิศรี

ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น

ในระดับเดียวกัน  

23 

(12.8) 

96 

(53.3) 

51 

(28.3) 

9 

(5.0) 

1 

(0.6) 3.72 0.76 มาก 

2. มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปน

หนวยงานที่ดีที่สุดแหงหน่ึง

สําหรับการเลือกทํางาน 

21 

(11.7) 

89 

(49.4) 

67 

(37.2) 

1 

(0.6) 

2 

(1.1) 3.70 0.72 มาก 

3. ทานจะช้ีแจงกลาวแกทันที

ที่ไดยินบุคคลอื่นพูดถึง

มหาวิทยาลัยในทางที่

เสียหาย 

24 

(13.3) 

87 

(48.3) 

58 

(32.2) 

7 

(3.9) 

4 

(2.2) 3.66 0.83 มาก 

4. ทานคิดคํานึงถึงจุดเดน

ของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ 

11 

(6.1) 

96 

(53.3) 

65 

(36.1) 

8 

(4.4) 

0 

(0.00) 3.61 0.67 มาก 

5. ทานเต็มใจใชความรู

ความสามารถและทักษะเพ่ือ

ทํางานของมหาวิทยาลัยให

ประสบความสําเร็จ 

21 

(11.7) 

117 

(65.0) 

38 

(21.1) 

4 

(2.2) 

0 

(0.00) 3.86 0.63 มาก 

6. ทานทํางานอยางเต็มที่เต็ม

กําลังความรูความสามารถ 

36 

(20.0) 

104 

(57.8) 

36 

(20.0) 

3 

(1.7) 

1 

(0.6) 3.95 0.71 มาก 

7. ทานพอใจที่จะทํางาน

ลวงเวลาแมวาผลตอบแทน

จะไมคุมคาเหน่ือย 

20 

(11.1) 

79 

(43.9) 

72 

(40.0) 

9 

(5.0) 

0 

(0.00) 3.61 0.75 มาก 

8. ทานไมเคยปฏิเสธที่

ชวยเหลือมหาวิทยาลัยใน

ทุกๆดาน 

20 

(11.1) 

91 

(50.6) 

56 

(31.1) 

12 

(6.7) 

1 

(0.6) 3.65 0.78 มาก 
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ตารางที ่4 (ต่อ) 

  

          

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน 

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

  

  

แปล 

ผล 

  

ระดบัความเห็น 

ความผูกพนัต่อองค์การ           

  

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด (µ ) (S.D.) 

9.ทานพรอมที่จะทํางานหนัก

เพ่ือความกาวหนาของ

มหาวิทยาลัย 

23 

(12.8) 

96 

(53.3) 

53 

(29.4) 

8 

(4.4) 

0 

(0.00) 3.74 0.73 มาก 

10. ทานยินดีที่จะทํางานที่มี

ตอไปแมวาหนวยงานอื่นจะ

ใหผลตอบแทนที่มากกวา 

17 

(9.4) 

73 

(40.6) 

70 

(38.9) 

14 

(7.8) 

6 

(3.3) 3.45 0.89 

ปาน

กลาง 

11. ทานจะปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยไปจน

เกษียณอายุราชการ  

19 

(10.6) 

52 

(28.9) 

83 

(46.1) 

18 

(10.0) 

8 

(4.4) 3.31 0.94 

ปาน

กลาง 

12. ทานจะไมยายไปทํางาน

ที่อื่นแมมีโอกาส 

17 

(9.4) 

39 

(21.7) 

92 

(51.1) 

19 

(10.6) 

13 

(7.2) 3.15 0.98 

ปาน

กลาง 

13. ทานตัดสินใจถูกตองแลว

ที่มาทํางานที่แหงน้ี 

25 

(13.9) 

70 

(38.9) 

66 

(36.7) 

17 

(9.4) 

2 

(1.1) 3.55 0.88 มาก 

14. มหาวิทยาลัยแหงน้ีมีสวน

บันดาลใหเกิดการผลิตผล

งานที่ดี 

19 

(10.6) 

70 

(38.9) 

77 

(42.8) 

12 

(6.7) 

2 

(1.1) 3.51 0.81 มาก 

15. การบริหารงานของมหา

ลัยในปจจุบันเปนรูปแบบ

การบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

13 

(7.2) 

64 

(35.6) 

77 

(42.8) 

20 

(11.1) 

6 

(3.3) 3.32 0.88 

ปาน

กลาง 

16. ทานเห็นดวยกับนโยบาย

หลายประการของ

มหาวิทยาลัย 

7 

(3.9) 

61 

(33.9) 

88 

(48.9) 

18 

(10.0) 

6 

(3.3) 3.25 0.81 

ปาน

กลาง 

รวม  3.56 0.79 มาก 

 

กกกกกกกก ตารางท่ี 12 พบวาความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก (µ  = 3.56) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก มีจํานวน 11 ขอ คือ การ ทํางานอยางเต็มท่ีเต็มกําลัง
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ความรูความสามารถ , เต็มใจใชความรูความสามารถและทักษะเพื่อทํางานของมหาวิทยาลัยให

ประสบความสําเร็จ, พรอมท่ีจะทํางานหนักเพื่อความกาวหนาของมหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยแหงนี้

เปนหนวยงานท่ีมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนในระดับเดียวกัน , มหาวิทยาลัยแหงนี้เปน

หนวยงานท่ีดีท่ีสุดแหงหนึ่งสําหรับการเลือกทํางาน , ช้ีแจงกลาวแกทันทีท่ีไดยินบุคคลอ่ืนพูดถึง

มหาวิทยาลัยในทางท่ีเสียหาย , ไมเคยปฏิเสธท่ีชวยเหลือมหาวิทยาลัยในทุกๆดาน , คิดคํานึงถึง

จุดเดนของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ , พอใจท่ีจะทํางานลวงเวลาแมวาผลตอบแทนจะไมคุมคาเหนื่อ ย,

ตัดสินใจถูกตองแลวท่ีมาทํางานท่ีแหงนี้ , มหาวิทยาลัยแหงนี้มีสวนบันดาลใหเกิดการผลิตผล งานท่ี

ดี (µ  = 3.95, 3.86, 3.74, 3.72, 3.70, 3.66, 3.65, 3.61, 3.61, 3.55 และ 3.51 ตามลําดับ) 

 

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวติในการทาํงานและ 

               ความผูกพนัต่อองค์การ 

ตารางที ่13 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) และคา Sig.ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ 

                 ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ 

                 เพชรบุรี 

 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

ความผูกพนั 

ต่อองค์การ 

r Sig. 

คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม                                .586** .000 

        ดานรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม .284**  .000 

        ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ                             .434** .000 

        ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง .516** .000 

        ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน                              .425** .000 

        ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน .409** .000 

        ดานลักษณะการบริหาร .513** .000 

        ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว                  .357** .000 

        ดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม                                   .573** .000 

**Sig. < 0.01 
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กกกกกกกก จากตารางท่ี 13 จะเห็นวา คุณภาพชีวิตใน การทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวก

อยางปานกลางกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

(r) = .586 พิจารณาคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการในทํางานทุกดาน

มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญท่ี .01  3 อันดับแรกดังนี้ ดาน

ความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ  (r = 

.573 ) ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเองมีความสัมพันธทางบวก

กับความผูกพันตอองคการ (r = .516) ดานลักษณะการบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับความ 

ผูกพันตอองคการ (r = .513) 

ส่วนที ่5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกจากการตอบแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูตอบแบบสอบถามได

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

กกกกกกกก1. นโยบายการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศิลปากรถือวาอยูในระดับท่ี

ยังควรปรับปรุง 

กกกกกกกก2.การนํานโยบายมาปฏิบัติของหนวยงาน และคณะวิชาในมหาวิทยาลัยนั้นยังไมมีการ

ปฏิบัติดวยความยุติธรรม และความถูกตอง 

กกกกกกกก3.ระเบียบ ข้ันตอนของระบบการทํางาน มีมากเกินไปทําใหการทํางานมีความลาชา 

กกกกกกกก4. มีความตองการสวัสดิการและคาตอบแทนในการทํางานท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม 

กกกกกกกก 5. ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน หนวยงาน และคณะมีนอย มีความคิดเห็นท่ี

แตกแยกไมเปนหนึ่งเดียวยังมีอยูในบางสวน  
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกในบทนี้จะนําเสนอ วัตถุประสงคการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวิจัย การวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไป

ประยุกตใชและการศึกษาคร้ังตอไป รายละเอียดดังนี้ 

 

วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกก1.ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมี

ตอองคการ 

กกกกกกกก2.ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร 

กกกกกกกก3.ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ประชากร 

กกกกกกกก ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 198 คน ในการวิเคราะหเก็บขอมูลได 

180 คน คิดเปนรอยละ 90 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูล

สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 10 ขอ สวนท่ี 2 แบบสอบถาม

คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 53 ขอ สวนท่ี 3 

แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 16 ขอ และสวนท่ี 4 

แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกก วิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS หาคาสถิติ

พื้นฐานเพื่อใชบรรยายลักษณะของขอมูล ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

คาสัมประสิทธิสัมพันธอยางงาย 

 

สรุปผลการวจัิย 

กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม  ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนา

และความม่ันคงในการทํางาน ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ดานลักษณะการบริหาร  

และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว  บุคลากร มีความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลางเชนเดียวกัน สวนดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม บุคลากรมีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก 

กกกกกกกก ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา

บุคลากรมีความคิดเห็นระดับมาก จํานวน 11ขอ โดยขอ การทํางานอยางเต็มท่ีเต็มกําลังความรู

ความสามารถ  มีคาเฉล่ียสูงสุด และ มหาวิทยาลัยแหงนี้มีสวนบันดาลใหเกิดการผลิตผล งานท่ีดี  มี

คาเฉล่ียต่ําสุด    

กกกกกกกกความสัมพันธระหวางคุณาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางปานกลางกับความผูกพันตอองคการ  

อภิปรายผล 

กกกกกกกก จากผลวิจัย คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลดังนี้ 
กกกกกกกก 1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

รายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม  ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  
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ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนาและความ

ม่ันคงในการทํางาน ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน  ดานลักษณะการบริหาร และดาน

ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว  บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

สวนดานความภูมิใจในองคกรท่ีมีคุณคาทางสังคม บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

กกกกกกกกผลในการวิจัยคร้ังนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ ชัยอนันต  รีชีวะ (2543) ซ่ึง

พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เทเลคอมเอเชีย ดอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ปพุทธศักราช 2544 มีคาเฉล่ียคะแนนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับการศึกษา

ของ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ( 2551) ซ่ึงพบวา ลูกจางช่ัวคราวรายป มีระดับ

คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตในแตละดานจะ

พบวา คุณภาพชีวิตดานสภาพงานจะอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือดานภาวะผูนํา ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน และดานการพัฒนาและการใชความสามารถ สวนระดับคุณภาพชีวิต

ในการทํางานของลูกจางช่ัวคราวท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ ดานสิทธิของลูกจาง รองลงมา คือ ดาน

ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ ดานงานและขอบเขตชีวิตสวนตัว ดานคาตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม และระดับคุณภาพชีวิตท่ีอยูระดับปานกลางแตมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือคุณภาพ

ชีวิตดานความม่ันคงและโอกาสความกาวหนา 

กกกกกกกก 2.  ระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นระดับมาก จํานวน 11ขอ และมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

จํานวน 4 ขอ คือ การยินดีท่ีจะทํางานท่ีมีตอไปแมวาหนวยงานอ่ืนจะใหผลตอบแทนท่ีมากกวา  การ

จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปจนเกษียณอายุ ราชการ  การจะไมยายไปทํางานท่ีอ่ืนแมมีโอกาส  

การบริหารงานของมหาลัยในปจจุบันเปนรูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  และการเห็นดวยกับ

นโยบายหลายประการของมหาวิทยาลัยบุคลากร               

กกกกกกกก ผลในการวิจัยคร้ังนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ  ศันสนีย เตชะลาภอํานวย 

(2543) ซ่ึงพบวา ระดับความผูกพันตอโรงแรมฯของพนักงานในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง

คอนขางสูง แสดงออกมาในรูปของความตั้งใจท่ีจะปฎิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อ

ความสําเร็จขององคการ มีความภูมิใจในโรงแรมฯ รวมท้ังยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  

และสอดคลองกับการศึกษาของ  อิสราภรณ รัตนคช (2551) ซ่ึงพบวา ความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยรวม

บุคลากรเห็นดวยอยูในระดับมาก 
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กกกกกกกก 3. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณ ภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา 

คุณภาพชีวิตการในทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางปานกลางกับความผูกพันตอ

องคการ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 (r = .586) พิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางานเปนรายดาน พบวา 

คุณภาพชีวิตการในทํางานทุกดานมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญท่ี .01 เชนเดียวกัน 

กกกกกกกกผลในการวิจัยคร้ังนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ ประสิทธ์ิ สุขแกว  (2544) ซ่ึง

พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง เพศและระดับ

การศึกษามีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอ 

องคการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกก จากผลการวิจัย คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ผูวิจัยมีความคิดเห็น

สําหรับการเสนอแนะคร้ังนี้ คือ 

กกกกกกกก1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช  

กกกกกกกก จากผลการวิจัย คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  พบวา ระดับคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยเห็นวาทางมหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต

ในการทํางานของบุคลากรใหมากข้ึนจากเดิม เพื่อใหระดับของคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

บุคลากรมีระดับสูงข้ึนโดยเนนการสงเสริมใน ดานลักษณะการบริหาร  ดานความสัมพันธอันดีใน

การทํางานรวมกัน  และ ดานรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพ อและเปนธรรม  ตามท่ีผูตอบ

แบบสอบถามไดมีความคิดเห็นมาในแบบสอบถาม 

กกกกกกกก2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.1 การวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนเพียงอยางเดียว ไมได

ศึกษาถึงบุคลากรสายวิชาการ ดังนั้นจึงเห็นควรใหมีการเพิ่มกลุมประชากรในการวิจัยคร้ังตอไป 

โดยการศึกษาท้ังบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ เพื่อท่ีจะไดทราบถึงความคิดเห็น

ใหครอบคลุมยิ่งข้ึน 
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        กกกกกกกก2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการสรางความผูกพันตอองคการในปจจัยดานอ่ืนๆ

เพิ่มข้ึน เพื่อใหทราบถึงความตองการของบุคลากร อันจะสงผลใหการเสริมสรางความผูกพันตอ

องคการท่ีเหมาะสมกับความตองการของพนักงานไดดียิ่งข้ึน 
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66 
แบบสอบถาม 

เร่ือง คุณภาพชีวติในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์การ กรณศึีกษา บุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีตอ

องคการ 

2.  ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการในทํางานและความ

ผูกพัน 

    ตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร 

คาํช้ีแจง 

       1.  แบบสอบถามเปนเร่ืองเกี่ยวกับความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การทํางาน ขอมูลท่ีไดจะนําไปประกอบการวิเคราะหขอมูล โดยจะนําเสนอโดยรวมและจะไมมี

ผลกระทบตอผูตอบไมวากรณีใดๆ จึงขอความอนุเคราะหทานในการตอบคําถาม โปรดตอบ

คําถามทุกขอ เนื่องจากคําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางมากตอการวิเคราะหผลการ

ศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้

       2.  แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้

                สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

                สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการในทํางานของบุคลากร 

                สวนท่ี 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ 

   สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

        3. โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง   [    ] หนาขอความท่ีเปนคําตอบของทาน และเติม

ขอความในชองวาง 

                                                                                                                    

                                                                                                             ผู้จัดทาํ 

                                                                                                 นางสาวโชติกา พลาศรี 

                                                                                      นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

                                                                                 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร    
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง   [    ] 

หนาขอความท่ีเปนคําตอบของทาน 

1. เพศ                             [   ] 1.ชาย            [   ] 2. หญิง  

2. อายุ                                [   ] 1. 21-25 ป             [   ] 2. 26-30 ป 

                                          [   ] 3. 31-35 ป             [   ] 4. มากกวา 35 ป      

3. ระดับการศึกษา             [   ] 1. ประถมศึกษา               [   ] 2. มัธยมศึกษาหรือ ปวช. 

                                          [   ] 3. อนุปริญญาหรือ ปวส.     [   ] 4. ปริญญาตรี 

                                          [   ] 5. สูงกวาปริญญาตรี 

4. สถานภาพการสมรส     [   ] 1. โสด         [   ] 2. สมรส          [   ] 3. แยกกันอยู 

                                          [   ] 4. หมาย       [   ] 5. หยา 

5. อตัราเงินเดือน               [   ] 1. ต่ํากวา 5,000 บาท      [   ] 2. 5,001 – 10,000 บาท 

                            [   ] 3. 10,001 – 15,000 บาท     [   ] 4. 15,001 – 20,000 บาท 

                            [   ] 5. 20,001 – 25,000 บาท     [   ] 6. 25,001 – 30,000 บาท 

                            [   ] 7. มากกวา 30,001 บาท   

6. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                  [   ] 1. หอพักของมหาวิทยาลัย          [   ] 2. บานพักของตนเอง 

                                          [   ] 3. บานเชา                                   [   ] 4. อ่ืนๆ 

7. ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงานในมหาวทิยาลยั  

                                          [   ] 1. นอยกวา 1 ป                             [   ] 2. 1-3 ป  

                                          [   ] 3. 4-5 ป                                        [   ] 4. มากกวา 5 ป      

8. ลกัษณะการทาํงาน        [   ] 1. ขาราชการ                                 [   ] 2. พนักงานมหาวิทยาลัย 

                                          [   ] 3. ลูกจางช่ัวคราว 

9.ประสบการณ์ในการทาํงาน  

                                 [   ] 1. เคยมีประสบการณการทํางานท่ีเหมือนกับมหาวิทยาลัย 

                                 [   ] 2. เคยมีประสบการณการทํางานท่ีตางกับมหาวิทยาลัย 

                                 [   ] 3. ไมเคยมีประสบการณการทํางานมากอน 

10. การเป็นศิษย์เก่าของมหาวทิยาลยันีร้ะดับใดระดับหน่ึง 

                                         [   ] 1. เคยเปนศิษยเกา                          [   ] 2. ไมเคยเปนศิษยเกา 

สําหรับผู้วจัิย 

1. (     ) 

2. (     ) 

 

3. (     ) 

 

 

4. (     ) 

 

 

5. (     ) 

 

 

 

6. (     ) 

 

 

7. (     ) 

8. (     ) 

9. (     ) 

 

 

 

10. (     ) 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามคุณภาพชีวติในการทาํงานขของบุคลากร โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน

ชอง   [    ] หนาขอความท่ีเปนคําตอบของทาน 

ข้อความ 

ระดบัความเห็น 

มาก 

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

1.ด้านรายได้และผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและเป็นธรรม   

1.1งานที่ทานรับผิดชอบน้ันเหมาะสมกับเงินเดือนและ 

              สวัสดิการอื่นๆที่ไดรับ 

1.2 เงินเดือนที่ทานไดรับเพียงพอตอภาวการณครองชีพ 

              ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน 

1.3 เมื่อคิดคํานวณอยางถี่ถวนแลวเงินเดือนและผล 

          

   ประโยชนตอบแทนอื่นๆที่ไดรับ คุมคากับความ 

  อุสาหะของตนเอง 

1.4 เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนและผลตอบแทนที่ไดรับ 

          

    ของตนเองกับเพ่ือนในระดับเดียวกันในหนวยงาน 

    อื่นแลวมีความใกลเคียงทัดเทียมกัน 

1.5 ทานมีความพอใจกับเงินเดือนและสวัสดิการที่ไดรับ           

1.6 เงินเดือนและสวัสดิการที่ทานไดรับมีความยุติธรรม 

    เหมาะสมดี           

2. ด้านสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ   

2.1 บริเวณที่ทํางานสะอาดแสงสวางเพียงพอ มีระบบ 

              ระบายอากาศที่ดี/อากาศถายเทสะดวก 

2.2 หนวยงานมีอุปกรณเครื่องใชที่มีคุณภาพและอยูใน 

              สภาพที่ใชงานไดดีเสมอ 

2.3 หนวยงานมีการใหความรูแกบุคลากรใหตระหนักถึง 

          

    ความปลอดภัยการปองกันอุบัติเหตุตางๆและสงเสริม 

    สุขภาพในการปฎิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

2.4 หนวยงานควบคุมการแพรกระจายของเช้ือโรคและ 

        

 

 

  

    พาหะนําโรครวมถึงการขจัดขยะมูลฝอยอยาง    

    เหมาะสม 

 
สําหรับ

ผู้วจัิย 

 

11. (     ) 

12. (     ) 

 

13. (     ) 

 

 

14. (     ) 

 

15. (     ) 

 

16. (     ) 

 

 

17. (     ) 

18. (     ) 

19. (     ) 

 

 

20. (     ) 
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ข้อความ 

ระดบัความเห็น 

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

2.5 สภาพหองนํ้ามีความสะอาดและมีการดูแลรักษา 

                อยางถูกสุขลักษณะ 

2.6 หนวยงานมีอุปกรณและระบบการปองกันอุบัติภัยใน 

                สภาพที่พรอมใชงาน 

2.7 ทานมีความพอใจในสภาพแวดลอมการทํางาน           

3. ด้านโอกาสในการพฒันาศักยภาพและใช้ความ 

      สามารถของตนเอง 

3.1 หนวยงานใหโอกาสในการศึกษาตอ สงไป 

          

     ประชุมวิชาการและอบรมในหลักสูตรตางๆ 

     เพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 

3.2 ในหนวยงานจัดประชุม/อบรมอยูเสมอๆ เพ่ือ 

          

     เพ่ิมความรูขอมูลขาวสารและทักษะในการปฏิบัติ 

     งานแกบุคลากรใหสูงขึ้น 

3.3 ทานไดใชความสามารถในการปฏิบัติงานเต็ม 

                 ศักยภาพของตนเอง 

3.4 ทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นดานการปฏิบัติ 

          

       งานหรือนโยบายในการปฏิบัติงานตอผูบริหาร 

       ไดโดยไมมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบ 

3.5 ทานมีโอกาสไดใชความรูความสามารถเพ่ือเพ่ิม 

          

       ประสิทธิภาพในการทํางานและพัฒนางานอยาง 

       เต็มที่ 

3.6 ทานมีโอกาสเสนอผลงานจากความคิดริเริ่มสราง 

                 สรรคของตนเองตอหนวยงาน 

3.7 ทานสามารถตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองเมื่อการ 

                ทํางานมีปญหาและอุปสรรค 

 

 
สําหรับผู้วจัิย 

21. (     ) 

22. (     ) 

23. (     ) 

 

 

 

24. (     ) 

 

 

25. (     ) 

 

 

26. (     ) 

 

 

27. (     ) 

 

28. (     ) 

29. (     ) 

 

30. (     ) 
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ข้อความ 

ระดบัความเห็น 

มาก 

ทีสุ่ด มาก 

ปาน 

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

3.8 ทานสามารถแสดงความคิดเห็น ประสานงานและ 

                ปฏิบัติงานที่เก่ียวของรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในการทาํงาน   

4.1 ทานไดรับมอบหมายภารกิจและการทํางานที่เพ่ิมขึ้น 

                 สม่ําเสมอ 

4.2 หนวยงานเปดโอกาสใหเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น 

                ไดงาย 

4.3 การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหไดรับ 

                 ความกาวหนาในอาชีพ 

4.4 การเลื่อนตําแหนงหนาที่ในหนวยงานเปนไปดวย 

                ความเสมอภาคและยุติธรรม 

4.5 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู 

                 ความสามารถของบุคลากร 

5. ด้านความสัมพนัธ์อนัดใีนการทาํงานร่วมกนั   

5.1 บุคลากรในหนวยงานมีความเปนมิตรตอกันเปน 

                 อยางดี 

5.2 บุคลากรทุกระดับมีโอกาสรับทราบปญหาในการ 

          

      ทํางานและไดแสดงความคิดเห็นรวมกันแกไข 

      ปญหา 

5.3 หนวยงานมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากร 

                 ไดมีโอกาสพบปะสังสรรคปฏิสัมพันธกันเสมอๆ 

5.4 ทานไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากเพ่ือน 

                  รวมงานอยูเสมอ 

6. ด้านลกัษณะการบริหาร   

6.1 หนวยงานมีนโยบายในการบริหารงานที่ดี           

 

 
สําหรับผู้วจัิย 

31. (     ) 

 

32. (     ) 

33. (     ) 

 

34. (     ) 

 

35. (     ) 

 

36. (     ) 

 

 

 

37. (     ) 

38. (     ) 

 

39. (     ) 

 

40. (     ) 

41. (     ) 
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ข้อความ 

ระดบัความเห็น 

มาก 

ทีสุ่ด มาก 

ปาน 

กลาง น้อย 

น้อย 

ทีสุ่ด 

6.2 หนวยงานกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ 

          

       บุคลากรตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงอยาง 

       เหมาะสม 

6.3 การบริหารงานในหนวยงานมีการแบงสายการ 

                 บังคับบัญชาที่แนนอนชัดเจน 

6.4 ขั้นตอนการบริหารในหนวยงานมีความคลองตัว 

                 รวดเร็ว 

6.5 ทุกคนในหนวยงานไดรับความเสมอภาคในเรื่อง 

                 กฎ  ระเบียบ  การประเมิน คาตอบแทน สวัสดิการ 

6.6 การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาทําใหรูสึกวาตนเอง 

                 มีคุณคา 

6.7 มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง 

                ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาสม่ําเสมอ 

6.8 ระบบการพิจารณาความดีความชอบการเลื่อน 

                 ตําแหนงในปจจุบันมีความเหมาะสมดีแลว 

6.9 ผูบังคับบัญชาไดติดตามผลงานของบุคลากรทุกคน           

6.10 ผูบังคับบัญชาไดชวยเหลือเสนอแนะแกไขปญหา 

                 ตามความเหมาะสม 

6.11 ทานมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา 

                และผูรวมงานโดยอิสระ 

7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติการทาํงานและ 

      ชีวติส่วนตวั 

7.1 ทานพอใจในความสมดุลของชวงเวลาของการ 

                 ทํางานและชวงเวลาที่อิสระจากงานในแตละวัน 

7.2 ทานสามารถวางแผนการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตไว 

                ลวงหนาได 

 
สําหรับผู้วจัิย 

 

42. (     ) 

 

43. (     ) 

 

44. (     ) 

 

45. (     ) 

 

46. (     ) 

 

47. (     ) 

 

48. (     ) 

49. (     ) 

50. (     ) 

 

51. (     ) 

 

 

 

52. (     ) 

 

53. (     ) 
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ข้อความ 

ระดบัความเห็น 

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย 

ทีสุ่ด 

7.3 ทานมีเวลาที่จะใชชีวิตตามบทบาทสามี,ภรรยา,บิดา 

                 มารดาหรือบุตรที่ดีได 

7.4 ทานสามารถแบงเวลาในการทํางานประจํา,เวลาสวน 

          

      ตัว,เวลาสําหรับครอบครัวและสังคมไดอยาง 

      เหมาะสม 

8. ด้านความภูมใิจในองค์กรทีม่คุีณค่าทางสังคม   

8.1 มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับวามีความสําคัญตอ 

                 สังคมโดยรวม 

8.2 ทานมีความภูมิใจในการเปนเจาหนาที่ใน 

                 มหาวิทยาลัยแหงน้ี 

8.3 บุคลากรทั่วไปมีมุมมองตอมหาวิทยาลัยในแงบวก           

8.4 ทานรูสึกภูมิใจและมีความกระตือรือรนในการทํางาน 

                 เมื่อไดรับคําชม 

8.5 ทานเปนสวนหน่ึงที่สรางความสําเร็จใหกับ 

                 มหาวิทยาลัยและสังคม 

8.6 มหาวิทยาลัยใหความรวมมือกับหนวยงานภาย 

          

       นอกอื่นๆเพ่ือจัดกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน 

       สาธารณประโยชนตอชุมชนและสังคม 

8.7 ทานอยากแนะนําใหเพ่ือนๆมาทํางานที่มหาวิทยาลัย 

                 แหงน้ี 

8.8 ทานยินดีและเต็มใจใหใครๆทราบวาปฏิบัติงานอยูใน 

                 มหาวิทยาลัยแหงน้ี 

 

 

 

 

 
สําหรับผู้วจัิย 

 

54. (     ) 

 

55. (     ) 

 

 

56. (     ) 

 

57. (     ) 

 

58. (     ) 

59. (     ) 

 

60. (     ) 

 

61. (     ) 

 

 

62. (     ) 

 

63. (     ) 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์การ โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง   [    ] 

หนาขอความท่ีเปนคําตอบของทาน 

ข้อความ 

ระดบัความเห็น 

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

1. มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนหนวยงานที่มีศักด์ิศรี  

              ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นในระดับเดียวกัน 

2. มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนหนวยงานที่ดีที่สุดแหงหน่ึง 

               สําหรับการเลือกทํางาน 

3. ทานจะช้ีแจงกลาวแกทันทีที่ไดยินบุคคลอื่นพูดถึง 

               มหาวิทยาลัยในทางที่เสียหาย 

4. ทานคิดคํานึงถึงจุดเดนของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ           

5. ทานเต็มใจใชความรูความสามารถและทักษะเพ่ือ 

              ทํางานของมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ 

6. ทานทํางานอยางเต็มที่เต็มกําลังความรูความสามารถ           

7. ทานพอใจที่จะทํางานลวงเวลาแมวาผลตอบแทนจะ 

               ไมคุมคาเหน่ือย 

8. ทานไมเคยปฏิเสธที่ชวยเหลือมหาวิทยาลัยในทุกๆ  

    ดาน           

9.ทานพรอมที่จะทํางานหนักเพื่อความกาวหนาของ 

              มหาวิทยาลัย 

10. ทานยินดีที่จะทํางานที่มีตอไปแมวาหนวยงานอื่น 

                จะใหผลตอบแทนที่มากกวา 

11. ทานจะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปจนเกษียณอายุ  

      ราชการ           

12. ทานจะไมยายไปทํางานที่อื่นแมมีโอกาส           

13. ทานตัดสินใจถูกตองแลวที่มาทํางานที่แหงน้ี           

14. มหาวิทยาลัยแหงน้ีมีสวนบันดาลใหเกิดการผลิตผล 

     งานที่ดี           

 

 
สําหรับผู้วจัิย 

 

64. (     ) 

 

65. (     ) 

 

66. (     ) 

67. (     ) 

68. (     ) 

69. (     ) 

70. (     ) 

 

71. (     ) 

 

72. (     ) 

 

73. (     ) 

 

74. (     ) 

75. (     ) 

76. (     ) 

77. (     ) 
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ข้อความ 

ระดบัความเห็น 

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

15. การบริหารงานของมหาลัยในปจจุบันเปน 

                รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

16. ทานเห็นดวยกับนโยบายหลายประการของ 

      มหาวิทยาลัย           

 

ส่วนที ่4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ   

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

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

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

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

 

 
สําหรับผู้วจัิย 

78. (     ) 

 

79. (     ) 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

        1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงมาตรฐาน 

        ร้อยละ          สูตร                        รอยละ   =   X × 100 / n 

                 เม่ือ      X    แทน   จํานวนขอมูล (ความถ่ีท่ีตองการนํามาหาคารอยละ) 

                              n    แทน   จํานวนขอมูลท้ังหมด   

         

        ค่าเฉลีย่         สูตร                                 x      =       ∑x  

                                                              n  

                 เม่ือ      x      แทน   คาคะแนนเฉล่ีย 

                            ∑x   แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

                              n      แทน   ขนาดของประชากร   

        

        ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 

                 
 

 

 

 

                 เม่ือ     S       แทน    คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                            Xi     แทน    คาของขอมูลตัวท่ี I  

                            N      แทน    คาของจํานวนประชากรท้ังหมด 

                                     x       แทน    คาเฉล่ียของประชากร (ศิริชัย  พงษวิชัย 2547: 79) 

        2. สถิติท่ีใชสําหรับทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ

องคการ โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
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                เม่ือ     r           แทน     สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

                         ∑X       แทน     ผลรวมของคะแนนชุด X 

                         ∑Y       แทน     ผลรวมของคะแนนชุด Y 

                         ∑ 2X    แทน     ผลรวมของคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 

                                ∑ 2Y     แทน     ผลรวมของคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 

                         ∑XY    แทน      ผลรวมของผลคูณระหวาง X กับ Y 

                          N           แทน     จํานวนประชากร (ชูศรี   วงศรัตนะ 2544:314) 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล                         นางสาวโชติกา   พลาศรี 

ท่ีอยู                               19/1 หมูท่ี4   ตําบลพันดอน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41370 

ประวัติการศึกษา       
        พ.ศ 2543               สําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลกุมภวาป   
                                      อุดรธานี 

        พ.ศ 2546               สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนกุมภวาป   
                                      อุดรธานี 
        พ.ศ 2549               สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
                                      ภูเก็ต 
        พ.ศ 2552               ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการวิชาจัดการธุรกิจท่ัวไป 
                                      คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                                        
 


