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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของพนักงานองคการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 237 คนโดยวิธีการทางสถิติ SPSS ในการหาคาเฉลี่ย รอยละ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติ

สหสัมพันธ 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมความผูกพันตอองคการดาน บรรทัดฐานตอองคการ มาก

ท่ีสุด รองลงมาความผูกพันดาน ความรูสึกตอองคการ  และมีความผูกพันดาน ความตอเนื่องตอองคการ  

ตามลําดับ 

 2. พนักงานสวนใหญมีคุณภาพชีวิต ในการทํางาน ดานความสัมพันธทางสังคมมากท่ีสุ ด

รองลงมาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานจิตใจ และดานสิ่งแวดลอม ตามลําดับ  

  3. พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีดานการใหความชวยเหลือมากท่ีสุด 

รองลงมาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีดานความสุภาพออนนอม  และดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬาเทากัน 

และดานการใหความรวมมือ ตามลําดับ 

  4. ความผูกพันตอองคการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คุณภาพชีวิตในการทํางานตอองคการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   เพราะผูวิจัยไดรับคําแนะนํา ตลอดจนการให

คําปรึกษาและการชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยท่ี

ปรึกษา ผูใหการเสนอแนะ ดูแลเอาใจใสรวมถึงตรวจสอบแกไขการวิจัยฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้  

  ขอขอบพระคุณ อาจารยประพล เปรมทองสุข ท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา และช้ีแนะ

แนวทางของการประมวลผลโปรแกรม SPSS ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด   ไดกรุณาใหคําแนะนําและขอคิด

ในเนื้อหาสาระและใหความรวมมือและชวยเหลือเปนอยางดีในเร่ืองขอมูลท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย 

 ขอขอบพระคุณคุณระพีพรรณ ฉัตรการญจนากุล คุณทิพวรรณ ศิริคูณ ผูอํานวยการ

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณธนเกง กล่ินสุวรรณ ท่ีใหความชวยเหลือเร่ืองการเก็บ

รวบรวมขอมูลและใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการทํางานวิจัย   

 การวิจัยฉบับนี้ไดจัดทําเพื่อประมวลความรูท่ีขาพเจาไดศึกษามามาจากคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปนผลงานในรายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ และใชเปนขอมูล

เพื่อการจัดการวิจัยตอไป คุณคาและประโยชนของการวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณของ

คณาจารยท่ีประสิทธ์ิประสาทความรูและผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การอยูรวมกันในองคการก็เปรียบไดกับการอยูรวมกันในสังคม  เพียงแตยอขนาดใหเล็ก

ลง องคการแตละองคการก็มีสภาพสังคมเปนของตัวเอง เม่ือคนแตละคนเขาอยูรวมกันในองคการท่ี

มีสภาพแวดลอม สภาพสังคมและวัฒนธรรมอันเดียวกัน  เกิดการปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันอยูเสมอ  

คนจึงจํา เปนตองเรียนรูเพื่อท่ีจะอยูรวมกัน  (สถิต วงศสวรรค 2529 : 2) และหากพฤติกรรมของแต

ละบุคคลเปนอิทธิพลท่ีจะทําใหสังคมสงบสุขหรือกอใหเกิดปญหาตางๆ ไดองคการก็ยอมตองการ

บุคคลหรือพนักงานท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  มีความผูกพันท่ีดีงามจากจิตใจมีจิตสํานึก  มีความ

รับผิดชอบตอสวนรวม ตั้งใจทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทํางานใหสูงข้ึน  อัน

จะมีประโยชนสําหรับองคการและยังมีผลไปถึงสังคม  และประเทศชาติ ดังนั้นสวนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ี

จะนํามาซ่ึงความสําเร็จขององคการ คือ บุคลากรในองคการหรือเรียกวาทรัพยากรมนุษย  ดังหลัก

ปรัชญาพื้นฐานท่ีไดกลาวถึงทรัพยากรมนุษยไววา“  การยอมรับคุณคาและความสําคัญของมนุษยจะ

มีผลตองานขององคการ  ” ดังนั้นความสําเร็จขององคการจึงเกิดจากองคการท่ีมีสมาชิกท่ีมีความรู 

ความสามารถและมีคุณภาพ (พงศ หรดาร 2540: 2)  

 ปจจุบันเศรษฐกิจดานส่ือสารโทรคมนาคมไรสายมีการแขงขันท่ีรุนแรงและมีแนวโนมท่ี

จะขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เหตุผลท่ีสําคัญอันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีท่ีมนุษยผลิตข้ึน การพัฒนา และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหหนวยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชนมีความจําเปนตองปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหมเพื่อสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน ตลอดจนการแสวงหาโอกาสใหม ๆในการทําธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน   จากสภาวการณและความจําเปนดังกลาวจะเห็นไดวาการท่ีองคการมี

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเพียงอยางเดียวนั้นยากท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จได 

เพราะในการท่ีจะพัฒนาองคการใหประสบความสําเร็จและเปนผูนําทางธุรกิจไดนั้นองคการ

จําเปนตองมีบุคลากรท่ีดีและมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการดวย ซ่ึงพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีนั้น หมายถึง พฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากองคการ 

ดังนั้นจึงไดมีผูเช่ียวชาญหลายทานไดพยายามศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม 
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การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของบุคลากรข้ึน เพราะในการทํางานนั้นบุคลากรจะนําส่ิงตาง ๆใน

ชีวิตเขามาทํางานดวย ไมวาจะเปนความคิด ทัศนคติ ความเช่ือ ปญหาท้ังในเร่ืองครอบครัวและ

เพื่อนรวมงาน ส่ิงเหลานี้มีผลตอพฤติกรรมท่ีบุคลากรแสดงออกท้ังส้ิน และพบวาความผูกพันตอ

องคการเปนปจจัยท่ีสําคัญซ่ึงชวยทําใหองคการมีประสิทธิผลและกอใหเกิดแรงผลักดันใหบุคลากร

มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน นอกจากนั้นความผูกพันตอองคการนั้นสามารถสงผลใหบุคลากรทุมเท

การทํางานใหกับองคการเพิ่มมากข้ึน  นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรง Smith, et al., (1983, อางถึงใน ผดุง เพชรสุข 2526) 

 คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนอีกปจจัยหนึ่งซ่ึงเปนลักษณะของการทํางานท่ีตอบสนอง

ความตองการและความปรารถนาของบุคคล ท่ีทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ความรูสึกท่ีดีตอ

งานและความรูสึกท่ีดีตอองคการ Hackman and Sutte (1997, อางถึงใน ประเสริฐ กล่ินหอม  2543) 

ท้ังยังสามารถชวยลดอัตราการขาดงาน การลาออกจากงาน และเกิดอุบัติเหตุรวมถึงความเครียดท่ี

เกิดจากงาน Fossum (1992, อางถึงใน ยศ สันตสมบัติ 2539) ดังนั้นหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

แลว พนักงานยอมมีความสุขในการทํางาน มีความพึงพอใจในการทํางานสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังอาจชวยสงเสริมใหพนักงานมีความเต็มใจในการทําส่ิงตาง ๆ

เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย จะเห็นไดวาหากพนักงานในองคการมีพฤติกรรมดังกลาวรวมกับ

การท่ีพนักงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

แลวนั้น นอกเหนือจากองคการจะสามารถบรรลุเปาหมายแลวยังเกิดประโยชนแกองคการโดยออม

คือ องคการอาจมีความเขมแข็ง สามัคคี และพรอมท่ีจะรวมมือตอการเปล่ียนแปลงอยางสมํ่าเสมอ 

 ภายในองคการหนึ่งๆนั้นมีวัฒนธรรมองคการเปนตัวกําหนดรูปแบบของวิถีปฏิบัติของ

สมาชิกในองคการ จึงถือไดวาวัฒนธรรมองคการเปนกลไก  สรางเอกลักษณท่ีทําใหองคการมีความ

แตกตางจากองคการอ่ืน ท้ังนี้  เนื่องจากวัฒนธรรมองคการสะทอนถึงภาพความสัมพันธและ  

บรรยากาศการทํางานท่ีมีความลงตัว ระหวาง คน-ทีมงาน-เนื้องาน-หนวยงาน-องคกร  อยางดีเยี่ยม 

ตลอดจนบทบาทของวัฒนธรรม  องคการยังเปนสวนชวยเสริมสรางความสมานฉันทความผูกพัน  

ความมุงม่ันและทุมเทของสมาชิกทุกคนตอการใชชีวิตทํางานและ การรวมกิจกรรมตางๆ  ภายใน

องคการ วัฒนธรรมองคการจึงมุงหมายท่ีจะสงเสริมใหเกิดรูปแบบพฤติกรรมในองคการอันเปนการ

เพิ่ม ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีพึงประสงคไดในท่ีสุด  

 ดังนั้น การตระหนักถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิตท่ีดีใน

การทํางาน โดยการสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในความรับผิดชอบ ตัดสินใจ ท่ีจะนําไปสูการ

บรรลุเปาหมายขององคการ รวมถึงความสามารถขององคการท่ีจะตอบสนองตอความตองการของ

พนักงานจะนํามาซ่ึงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ รวมถึงบริหารทรัพยากรบุคค ล
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โดยรวม เพื่อใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในการทํางานของพนักงาน เพื่อใหเกิด

การพัฒนาองคการใหมีประสิทธิผลตอไป 

 ดวยเหตุผลท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของพนักงานองคการส่ือสารโทรคมนาคมไรสาย

ภาคเอกชนแหงหนึ่ง เพื่อนําผลท่ีไดมาเปนแนวทางในการประยุกตใชในการวางแผนและการ

บริหารทรัพยากรบุคคลโดยรวม  อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาองคการในภายภาคหนาตอไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการส่ือสาร

ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการส่ือสาร

ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการใน

องคการส่ือสารธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ความผูกพันตอองคการ และ คุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการ

ส่ือสารธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีความสัมพันธตอ พฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการธุรกิจ 

ส่ือสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งจํานวนท้ังส้ิน 237 คน  
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 2. ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความผูกพันตอองคการ  คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานในระดับปฏิบัติการในองคการโดยแต

ละเร่ืองจะศึกษาในขอบขายเนื้อหาตอไปนี้ 

  2.1 ความผูกพันตอองคการ จะศึกษาโดยครอบคลุมรูปแบบตามแนวคิด

ของAllen and Meyer โดยศึกษาครอบคลุมท้ัง 3 ดาน ไดแก ความผูกพันท่ีเกิดจากความรูสึกและ

อารมณ    ความผูกพันท่ีเกิดจากความตอเนื่อง  ความผูกพันทางหลักเกณฑ 

  2.2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน จะศึกษาครอบคลุมรูปแบบตามแนวคิดของ

สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2540) มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยคร้ัง

นี้ โดยองคประกอบท้ัง  4 ดาน มีดังนี้ ดานรางกาย (Physical Domain) ดานจิตใจ (Psychological 

Domain) ดานความสัมพันธทางสังคม  (Social Relationships Domain) ดานส่ิงแวดลอม  

(Environment Domain) 

 2.3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ จะศึกษาครอบคลุมตาม

แนวคิดของ Organ and Bateman โดยศึกษาครอบคลุมท้ัง 5 ดาน ไดแก พฤติกรรมการใหความ

ชวยเหลือ พฤติกรรมความสุภาพออนนอม พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา พฤติกรรมการให

ความชวยเหลือ พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี 

 

 3. ตัวแปรท่ีศึกษามีดังนี้ 

  3.1 ความผูกพันตอองคการ ซ่ึงประกอบดวย ความผูกพันท่ีเกิดจาก

ความรูสึกและอารมณ ความผูกพันท่ีเกิดจากความตอเนื่อง  ความผูกพันทางหลักเกณฑ 

      3.2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน  ซ่ึงประกอบดวย ดานรางกาย (Physical 

Domain) ดานจิตใจ (Psychological Domain) ดานความสัมพันธทางสังคม  (Social Relationships 

Domain) ดานส่ิงแวดลอม (Environment Domain) 

  3.3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ซ่ึงประกอบดวย พฤติกรรม

การใหความชวยเหลือ พฤติกรรมความสุภาพออนนอม พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

พฤติกรรมการใหความรวมมือ พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี 

    

คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.พนักงาน หมายถึง บุคคลท่ีทํางานในระดับปฏิบัติการภาคเอกชนแหงหนึ่งซ่ึงใชเปน

แหลงเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัย 
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 2. ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกและความเช่ือของพนักงานท่ีมีความ

เกี่ยวพันกับองคการ เปนสวนหนึ่งขององคการ มีสวนรวมกับองคการ สนับสนุนการดําเนินงาน 

ผลผลิตขององคการรวมถึงเปาหมายขององคการ และตองการท่ีจะคงอยูกับองคการตลอดไป 

ประกอบไปดวย 3 ดานคือ  

 2.1 ความผูกพันดานความรูสึก ( Affective Commitment) หมายถึง เปน

อารมณความรูสึกผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ ซ่ึงพนักงานรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ

องคการและไดมีสวนรวมกับองคการ 

           2.2 ความผูกพันดานความตอเนื่อง ( Continuance Commitment) หมายถึง 

ความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดประโยชนหรือมีความจําเปนท่ีจะตองคงอยูกับองคการหรือ

โยกยายเปล่ียนแปลงท่ีทํางาน 

 2.3 ความผูกพันดานบรรทัดฐาน ( Normative Commitment) หมายถึง 

ความผูกพันของพนักงานท่ีเช่ือวาเปนส่ิงสมควร ถูกตอง เหมาะสมท่ีจะคงอยูกับองคการตอไป หรือ

เปนพันธะผูกพันท่ีสมาชิกตองมีการปฏิบัติหนาท่ีในองคการ 

 3. คุณภาพชีวิตในการทํางานในองคการ หมายถึง ระดับการมีชีวิตท่ีดี  มีความสุข และ

ความพึงพอใจในชีวิต  ซ่ึงเปนการประสานการรับรูของบุคคลท้ังในดานรางกาย  ดานจิตใจ ดาน

ความสัมพันธทางสังคม  ดานส่ิงแวดลอม และเปาหมายในชีวิตของแตละบุคคล  โดยองคประกอบ

ของคุณภาพชีวิตจะประกอบไปดวย 4 องคประกอบ ดังนี้ 

 3.1 ดานรางกาย (Physical Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกาย

ของบุคคล ซ่ึงมีผลตอชีวิตประจําวัน  เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย  การรับรู

ถึงความรูสึกสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวยทาง

รางกายไดการรับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน  การรับรูถึงการนอนหลับพักผอน  การ

รับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน  การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจําวัน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน เปนตน 

 3.2 ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของ

ตนเอง เชนการรับรูความรูสึกทางบวกท่ีบุคคลมีตอตนเอง  การรับรูภาพลักษณของตนเอง  การรับรู

ถึงความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง  การรับรูถึงความม่ันใจในตนเอง  การรับรูถึงความคิด  ความจํา 

สมาธิ การตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรูเร่ืองราวตางๆ ของตนท่ีมีตอการดําเนินชีวิต  เชน 

การรับรูถึงความเช่ือดานจิตวิญญาณ  ศาสนา การใหความหมายของชีวิต  และความเช่ืออ่ืนๆ ท่ีมีผล

ในทางท่ีดีตอการดําเนินชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค เปนตน 
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 3.3 ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships Domain) คือ การ

รับรูเร่ืองความสัมพันธของตนกับบุคคลอ่ืน การรับรูถึงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนใน

สังคม การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดวย รวมท้ังการรับรูในเร่ือง

อารมณทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ 

 3.4 ดานส่ิงแวดลอม  (Environment Domain) คือ การรับรูเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความ

ปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิต การรับรูไดอยูในส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีด ี ปราศจากมลพิษ

ตางๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลงประโยชนดานการเงิน สถานบริการดานสุขภาพ และสังคม

สงเคราะห การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน 

 4. พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานท่ีเกิดข้ึน

เองโดยไมไดกําหนดไวอยางเปนทางการและเต็มใจปฏิบัติเพื่อประโยชนตอองคการ  ซ่ึงพฤติกรรม

เหลานั้นเปนพฤติกรรมท่ีสนับสนุนหรือสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ  โดยพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ  

  4.1 พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง การใหความ

ชวยเหลือบุคคลอ่ืน (เชน เพื่อนรวมงาน ) ทันทีเม่ือเกิดปญหาท่ีเกี่ยวของกับงานข้ึน  เชน การแสดง

ใหพนักงานทราบถึงการใชเคร่ืองมือตาง ๆ 

   4.2 พฤติกรรมความสุภาพออนนอม  ( Courtesy)  หมายถึงทาทางหรือการ

แสดงกิริยาอาการท่ีแสดงถึงความเคารพนอบนอมกับบุคคลอ่ืน เพื่อปองกัน ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ซ่ึงการทํางานในองคการนั้นตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน  ส่ิงท่ีบุคคลหนึ่งกระทําหรือตัดสินใจยอม

สงผลตอบุคคลอ่ืน ดังนั้นการสุภาพออนนอมตอผูอ่ืน จึงเปนส่ิงท่ีควรคํานึงถึง 

   4.3 พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา ( Sportsmanship) หมายถึง ความ

อดทน อดกล้ันตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนความคับของใจ ความไมสะดวกสบาย หรือแมแต

ความเครียดก็ตาม ในบางคร้ังเรามีสิทธิท่ีจะแสดงถึงขอของใจท่ีเกิดข้ึนในงาน แตการรองทุกข

ดังกลาวอาจทําใหฝายจัดการตองแบกภาระมากเกินไป ดังนั้น พนักงานเหลานั้นจึงรูจักการรอคอย

อยางผูท่ีมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

   4.4 พฤติกรรมการใหความรวมมือ  ( Civic Virtue)  หมายถึง พฤติกรรมท่ี

แสดงออกโดยการรับผิดชอบและการมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ภายในองคการ เปนผูท่ีให

ความรวมมือกับการประชุมเปนอยางดีเก็บความลับแสดงความเห็นในเวลาท่ีเหมาะสมและใน

รูปแบบท่ีสอดคลองกับองคการ 
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  4.5 พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี ( Conscientiousness) หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยอมรับกฎระเบียบภายในองคการ โดยเอาใจใสและเคารพตอ

กฎระเบียบ ตรงเวลา ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ คํานึงถึงทรัพยสินขององคการ ไมใชเวลางานในการ

ปฏิบัติส่ิงนอกเหนือการทํางาน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการส่ือสารธุรกิจ

โทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. ทราบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการส่ือสาร

ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ทราบพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการส่ือสาร

ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. องคการสามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทางในการประยุกตใชใน 

การวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยรวมขององคการ อันจะเปนประโยชนในการ

พัฒนาองคการในภายภาคหนาตอไป 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน กับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ กรณีศึกษา : องคการธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชน แหงหนึ่ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยมาเปนแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยโดยแบงไดเปน 4 หัวขอ ดังนี้  

 1. ความผูกพันตอองคการ 

 2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 3. พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ 

 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1.  ความผูกพนัต่อองค์การ 

 1.1 ความหมายของการผูกพันตอองคการ  

 โดยท่ัวไปเม่ือกลาวถึง ความผูกพันตอองคการนั้นเปนความรูสึกและความเช่ือของ

พนักงานท่ีมีความเกี่ยวพันกับองคการ เปนสวนหนึ่งขององคการ มีสวนรวมกับองคการ สนับสนุน

การดําเนินงาน ผลผลิตขององคการรวมถึงเปาหมายขององคการ และตองการท่ีจะคงอยูกับองคการ

ตลอดไป ดวยเหตุนี้จึงไดมีผูใหนิยายเกี่ยวกับความผูกพันไวหลายทานดวยกัน ดังนี้  

 ภรณี  กีรติบุตร (2529 : 24) กลาววา ความผูกพันตอองคการแบงไดเปน  2 ลักษณะ คือ

ความผูกพันเปนทางการ (Formal Attachment) ตอองคการ ซ่ึงแสดงออกโดยการไปปรากฏตัวทํา 

งานตามเวลาท่ีกําหนด และความผูกพันทางจิตใจ หรือสนใจอยางจริงจังตอเปาหมาย คานิยมและ

วัตถุประสงคของนายจาง โดยมีทัศนคติท่ีดีตอนายจาง และเต็มใจท่ีจะทุมเทพลังในการทํางานเพื่อ

องคการจะไดบรรลุถึงเปาหมายไดสะดวกข้ึน  

 วิภาดา คุปตานนท (2544 : 18) กลาววา ความผูกพันตอองคการหมายถึง การท่ีบุคคลมี

ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ ความรูสึกของความเปนเจาของ การหวงแหนองคการ

ของตน รวมถึงการสวามิภักดิ์ตอองคการ 
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 Greenberg (1996 : 94, อางถึงใน ยุพรินทร ล้ินสุวรรณ 2546 : 29 ) กลาววา ความผูกพัน

ตอองคการเกี่ยวของกับระดับท่ีบุคคลมีความเกี่ยวของกับองคการ และยังคงสนใจตอองคการอยู 

 Schultz and Schultz (2002 : 251, อางถึงใน ภัทรนฤน พันธสีดา 2543 : 32 )  กลาววา 

ตัวแปรอีกตัวหนึ่งซ่ึงมีความสัมพันธกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน คือ ความผูกพันตอ

องคการ ซ่ึงหมายถึงระดับของการวัดทางจิตวิทยาวาเรามีความสัมพันธกับองคการท่ีเราทํางานอยูใน

ระดับใด 

 จากความหมายขางตนผูวิจัยสรุปไดวา ความผูกพันตอองคการเปนความม่ันคงทาง

สัมพันธภาพของบุคคลกับองคการ เปนการยึดติดทางอารมณ (Affective Attachment) ตอเปาหมาย 

และคานิยมขององคการ มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ เปนสวนหนึ่งหรือบอกถึง

ระดับการมีสวนรวมในองคการมีทัศนคติทางบวกตอองคการ มีทัศนคติตอนายจาง และมีพฤติกรรม

การตั้งใจ และเต็มใจท่ีจะทํางานเพื่อองคการท้ังงานในหนาท่ีของตนและงานท่ีนอกเหนือไปจาก

หนาท่ีตน เพื่อท่ีจะชวยใหองคการประสบความสําเร็จ และบรรลุถึงเปาหมาย นอกจากนี้ความ

ผูกพันยังสะทอนมาจากการท่ีบุคคลไดพิจารณาถึงผลเสียหากตองออกจากองคการไปจึงปรารถนาท่ี

จะยังคงเปนสมาชิกอยูตอไปในองคการ 

 

 1.2 ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 

 การศึกษาถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการ พบวา ความผูกพันตอองคการของ

พนักงานมีสวนทําใหเกิดพฤติกรรมทางบวกท่ีสงเสริมใหการทํางานขององคการเปนไปดวยดี มี

ผลผลิตเพิ่มมากข้ึน บรรลุเปาหมายท่ีตองการและนํามาซ่ึงความเจริญเติบโตขององคการ ดังนั้น 

นักวิชาการกลุมนี้ไดกลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการไว คือ  

 Porter et al. (1974 : 25, อางถึงใน วิภาดา คุปตานนท 2544 : 44) กลาววา ความผูกพัน

ตอองคการมีความสําคัญเนื่องจากเปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอองคการโดยรวม ท่ีมิใชเปนเร่ือง

เฉพาะตัวอยาง เชน เร่ืองของความพึงพอใจในการทํางาน แตความผูกพันตอองคการเปนความ

รับผิดชอบโดยรวมท่ีมีตอทีมงานและองคการในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ 

 

 1.3 องคประกอบของความผูกพันตอองคการ 

 จากการศึกษาองคประกอบของความผูกพันตอองคการเห็นไดวามีแนวความคิดของ

นักวิชาการหลายทานท่ีไดรวบรวมองคประกอบของความผูกพันตอองคการไวอยางมากมาย  ดังนั้น

ผูวิจัยจึงสรุปแนวความคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับองคประกอบของความผูกพันตอองคการ  ดังนี้
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 Buchanan (1974, อางถึงใน กาญจนา นุใจกอง 2542 : 34 ) ไดเสนอองคประกอบของ

ความผูกพันตอองคการ 3 องคประกอบคือ 

 1. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ  (Identification) โดยความเต็มใจท่ีจะ

ปฏิบัติงานยอมรับคานิยมและวัตถุประสงคขององคการและถือเสมือนวาเปนของตนเชนกัน 

 2. การมีสวนรวมกับองคการ  (Involvement) โดยเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ

องคการตามบทบาทหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี 

 3. ความจงรักภักดีตอองคการ  (Loyalty) โดยรูสึกผูกพันตอองคการและปรารถนาท่ีจะ

เปนสมาชิกขององคการตอไป 

 Allen and Meyer (1990, อางถึงใน  กันยา  พีรพัฒนานันท  2546 :15)ไดเสน

องคประกอบของความผูกพันตอองคการไว 3 ดาน คือ 

 1. ความผูกพันดานความรูสึก  (Affective Commitment) เปนอารมณความรูสึกผูกพัน

ของพนักงานท่ีมีตอองคการ  ซ่ึงพนักงานรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการและไดมีสวนรวมกับ

องคการ 

 2. ความผูกพันดานความตอเนื่อง  (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันท่ี

เกิดข้ึนจากการท่ีไดรับผลประโยชนหรือมีความจําเปนท่ีจะตองคงอยูกับองคการตอไปหรือโยกยาย 

เปล่ียนแปลงท่ีทํางาน 

 3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความผูกพันของ 

พนักงานท่ีเช่ือวาเปนส่ิงสมควร ถูกตอง เหมาะสมท่ีจะคงอยูกับองคการตอไปหรือเปนพันธะผูกพัน

ท่ีสมาชิกจะตองมีตอการปฏิบัติหนาท่ีในองคการ 

 จากแนวคิดของความผูกพันตอองคการของพนักงานดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิด

และองคประกอบของ  Allen and Meyer (1990, อางถึงใน  กันยา  พีรพัฒนานันท) มีการแบง

องคประกอบของความผูกพันตอองคการรวมถึงคําอธิบายถึงองคประกอบตาง ๆไดอยางชัดเจน 

และแนวความคิดดังกลาวยังสามารถอธิบายถึงลักษณะโดยท่ัวไปของพนักงานและวัฒนธรรมของ

องคการ ดังนั้นจึงนาจะมีความเหมาะสมในการเลือกแนวความคิดนี้มาใชกับองคการท่ีใชเปนกลุม

ตัวอยางในการทําวิจัยในคร้ังนี้ไดเปนอยางดี 
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  1.4 ปจจัยท่ีกอใหเกิดมิติของความผูกพันตอองคการ 

   Meyer , et al. (1993, อางอิงใน พนิดา ศรีโพธ์ิทอง 2550 : 233) ไดอธิบายถึงธรรมชาติ

และมิติของความผูกพันตอองคการ คือ ความผูกพันตอองคการดานความรูสึกนั้นเกิดจากลักษณะงาน

และการไดรับในส่ิงท่ีคาดหวัง ความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่องเกิดจากผลประโยชนท่ีไดรับ

และงานท่ีมีอยู สุดทายคือ ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานเกิดจากคานิยมสวนบุคคลและความ

สํานึกในหนาท่ี ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 1 ปจจัยท่ีกอใหเกิดมิติของความผูกพันตอองคการตามแนวคิดของMeyer , et al. 

 

 1.5 ปจจัยกําหนดความผูกพันตอองคการ 

 Strees (1977 : 121-122, อางถึงใน พนิดา ศรีโพธ์ิทอง 2550 : 46) กลาววา ปจจัยท่ี

กําหนดความผูกพันตอองคการ โดยเสนอองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน รวมถึงระยะเวลาในการทํางานในองคการ และ

ลักษณะความตองการของพนักงาน เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Need for Achievement) เปนตน  

 2. ลักษณะของงาน ซ่ึงเปนงานท่ีพนักงานรับผิดชอบอยู เชน ผลปอนกลับของพนักงาน 

ความมีเอกลักษณะของานและโอกาสในการมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน เปนตน 

สภาพงาน 
 

ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน 

ความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่อง 

ความผูกพันตอองคการดานความรูสึก 

ความคาดหวังในงาน 

ผลประโยชนท่ีไดรับ 

งานท่ีมีอยู 

คานิยมสวนบุคคล 

ความสํานึกในหนาท่ี 



12 

 

 

 3.ประสบการณการทํางาน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีบุคคลไดรับและเรียนรู เม่ือเขาไปทํางานใน

องคการ เชน ความรูสึกของพนักงานท่ีมีตอองคการ ความนาเช่ือถือขององคการ และทัศนะคติของ

กลุมท่ีมีตอองคการ เปนตน 

 

 1.6 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ 

การท่ีบุคคลหนึ่งจะมีความผูกพันตอองคการหรือไมและผูกพันอยางไรนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน

ท้ังปจจัยภายนอกตัวบุคคลอันไดแก องคการและลักษณะงาน รวมถึงปจจัยภายในอันไดแก ลักษณะ

สวนบุคคล เปนตน 

 วิภาดา  คุปตานนท (2544 : 34) กลาววาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันระหวางคนกับ

องคการไวหลายประการเชน 

 1. ความพึงพอใจในงาน 

 2. เพื่อนรวมงานท่ีด ี

 3. ความผูกพันกับกลุมเพื่อนสนิท 

 4. ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

 5. ความศรัทธา เล่ือมใส ความเช่ือม่ันของผูบังคับบัญชา 

 6. ช่ือเสียงและภาพพจน 

 7. ผลตอบแทนตอการปฏิบัติงาน ท้ังท่ีเปนเงินและไมใชเงิน 

 8. วัฒนธรรมองคการ 

 9. การยอมรับนับถือท้ังจากภายในและภายนอกองคการ 

 

2.คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 ทุกองคการตางตองการบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ประสบการณและทัศนคติท่ีดีใน

งานเพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและทุมเทใหกับองคการเต็มท่ี โดยท่ีผูบริหารพยายามหา

วิธีการท่ีจะทําใหบุคลากรแสดงศักยภาพอยางแทจริง เชน การคัดเลือกบุคคลท่ีมีประวัติการทํางานดี 

การใหเงินเดือนท่ีจูงใจ การใหปฏิบัติงานท่ีสําคัญและทาทาย หรือการเล่ือนตําแหนงงาน เปนตน 

ดังนั้นเห็นไดวาหลายองคการพยายามทุกวิถีทางเพื่อใหสมาชิกปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี แตก็ยังประสบ

ความลมเหลวในการกระตุนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  

ถึงแมวาคุณภาพชีวิตการทํางานจะไดรับความสนใจความสนใจเพิ่มข้ึน แตก็มิได

หมายความวาการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานจะสามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและเปน

รูปธรรม จึงตองอาศัยเกณฑในการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางาน จึงสามารถนํามาใชในการ
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พิจารณาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ดังนั้น การสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงมีแนวโนมท่ีเปน

ประเด็นสําคัญท่ีมีความทาทายตอผูบริหารในอนาคต องคการจึงตองกําหนดนโยบายท่ีตองชัดเจน

และเปนรูปธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ตลอดจนตองดําเนินงานอยางเปนระบบ

และอยางตอเนื่อง  

 

 2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

  มีผูใหคํากัดความของคุณภาพชีวิตในการทํางานไวหลายความหมาย ผูวิจัยไดรวบรวม

คําจํากัดความของคุณภาพชีวิตในการทํางานมาเสนอดังตอไปนี้  

 Walton (1973 : 12, อางถึงใน สมยศ นาวีการ 2545 : 56) กลาววา คุณภาพในการทํางาน

เปนลักษณะของการทํางานท่ีตอบสนองความตองการและปรารถนาของบุคคลโดยพิจารณา

คุณลักษณะแนวทางความเปนบุคคลสภาพตัวบุคคลหรือสังคม สังคมขององคการท่ีทําใหงาน

ประสบความสําเร็จ ซ่ึงสามารถวัดไดจากตัวช้ีวัดใน 8 ดาน คือการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรม

และเพียงพอ ส่ิงแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามรถของบุคคล ความ

เจริญกาวหนาและความปลอดภัย การบูรณการทางสังคม การมีบรรยากาศประชาธิปไตยในการ

ทํางาน เวลาวางของชีวิต และความสัมพันธทางสังคม 

 ติน ปรัชญพฤทธ (2530 : 15) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางานไววา ชีวิตการทํางานท่ี

มีศักดิ์ศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณคาความเปนมนุษยของบุคลากร นั่นคือชีวิตการทํางานท่ีไม

ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความตองการพื้นฐานท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไปในแตละยุคสมัย 

 Kossen (1991 : 217, อางถึงใน ทิพวรรณ ศิริคูณ 2542 : 19) กลาววา คุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน หมายถึง การทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานมีประสิทธิผลเหมาะกับความตองการ และ

คุณคาของพนักงาน 

 ชาญชัย อาจินสมาจาร  (2535 : 38) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางานวาคุณภาพของ

ความสัมพันธระหวางคนงานกับส่ิงแวดลอมของการทํางานท้ังหมดพรอมท้ังมิติทางดานมนุษย

(Humandimension) ท่ีเพิ่มเขาไปเสริมมิติดานเทคนิคและเศรษฐกิจ 

 Cascio (1992 : 20, อางถึงใน สุจินดา ออนแกว 2538 : 9) กลาววา คุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน หมายถึง สภาพและการปฏิบัติงานตางๆ ภายในองคการ เชน การเพิ่มเนื้องาน การจัดการ

อยางเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวมในการทํางานของพนักงาน และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานท่ีปลอดภัย 
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 วิภาว ีคุปตานนท (2537 : 8) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life

หรือ QWL) หมายถึง การท่ีความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนองดวยการทํางาน งานท่ีทํามี

ความม่ันคง ไดรับการสงเสริมพัฒนา มีความเทาเทียมกัน ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของผู

ท่ีทํางานจนเกิดความพึงพอใจในระดับหนึ่ง 

 Bateman and Snell (1999, อางอิงใน ศิริวรรณ และคณะ  2545 : 143) กลาววา คุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน หมายถึง คุณภาพโดยรวมจากประสบการณของมนุษยในท่ีทํางาน ซ่ึงบริษัท

จะตองจัดโปรแกรมท่ีออกแบบเพื่อสรางบรรยากาศในสถานท่ีทํางานและกระตุนความเปนอยูท่ีดี

ของพนักงาน 

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน  (2543 : 159) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง 

ความรูสึกพอใจในชีวิตสวนท่ีเปนการทํางานอาชีพของบุคคล โดยบุคคลยอมรับวา งานอาชีพของ

ตนนาพอใจ มีคุณคา มีทางท่ีจะทําใหตนกาวหนามากข้ึน และการทํางานก็ชวยใหเกิดความสุขใจ 

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

 กองสวัสดิการแรงงาน  (2547 : 18) กลาววา คุณภาพชีวิตของพนักงานผูใชแรงงานก็คือ

การท่ีพนักงาน หรือผูใชแรงงาน มีสภาพการดํารงชีวิตอยูในสถานประกอบการ หรือสถานท่ีทํางาน

อยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจไดรับการตอบสนองความตองการ ทําใหมีการกินดีอยูดี

เหมาะสมตามสถานะของตน 

 จากความหมายขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง 

ความรูสึกของพนักงานท่ีมีตอสภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวม อันเกิดจากการท่ีองคการ

สนองตอบความตองการของพนักงานท่ีมีผลตอการทํางานของพนักงาน สุขภาพและความพึงพอใจ

ของพนักงาน รวมไปถึงประสิทธิผลขององคการ 

 

 2.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 ในการศึกษาถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ

ทํางาน  ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี ้

 Walton (1973 : 12-16, อางถึงใน ชนัดดา เพ็ชรประยูร 2545 : 120 - 121) ไดวิเคราะห

เกี่ยวกับลักษณะสําคัญท่ีประกอบข้ึนเปนคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยแบงออกเปน 8 ลักษณะ คือ  

 1. การไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ ( Adequate and Fair Compensation) 

หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานนั้นๆ ไดรับคาจางและเงินเดือน ผลประโยชนเกื้อกูลและคาตอบแทนอ่ืน

อยางเพียงพอกับการมีชีวิตอยูไดตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และตองเปนธรรมเม่ือตอง

เปรียบเทียบกับงานอ่ืนๆ ดวย 
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 2. ส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ( Safe and Healthy Environment) 

หมายถึง ส่ิงแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางดานจิตใจดวย ซ่ึงเปนสภาพการทํางานท่ีไมมีลักษณะท่ี

เส่ียงภัยจนเกินไป และตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ

อนามัยของพนักงาน 

 3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล ( Development of Human Capacities) งานท่ี

ปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหพนักงานไดใชและพัฒนาทักษะและความรูของผูปฏิบัติอยาง

แทจริง รวมถึงการมีโอกาสไดทํางานท่ีตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย 

 4. ความเจริญกาวหนาและความปลอดภัย (Growth and Security) นอกจะทําใหพนักงาน

มีความเช่ือม่ันและความภาคภูมิใจในความสามารถของตนแลว ยังจะใหใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสได

ใชศักยภาพของตนไดรับความกาวหนา และมีความม่ันคงในอาชีพของตน ซ่ึงเปนท่ียอมรับของ

เพื่อนและสมาชิกในครอบครัวของตนอีกดวย 

 5. การบูรณการทางสังคม (Social Integration) งานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสมี

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ยังหมายถึง โอกาสท่ีเทาเทียมกันความกาวหนาท่ีตั้งอยูบน

รากฐานของระบบคุณธรรมมากนอยเพียงใดอีกดวย 

 6. การมีบรรยากาศประชาธิปไตยในการทํางาน ( Constitutionlism) ไดแกวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมในองคการท่ีตองเคารพในชีวิตสวนตัวของแตละคน มีความเปนธรรมในการพิจารณา

และใหผลตอบแทนและรางวัลมากนอยเพียงใด รวมท้ังโอกาสท่ีแตละคนไดแสดงความคิดเห็น

อยางเปดเผย คือ มีการเคารพในสิทธิสวนบุคคล มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค และมีการ

ปกครองดวยกฎหมาย 

 7. เวลาวางของชีวิต ( The Total Life Space) เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใช

ชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวอยางสมดุล  

 8. ความสัมพันธทางสังคม ( Social Relevance) ผูปฏิบัติงานจะตองรูสึกและยอมรับวา

องคการท่ีตนปฏิบัติงานอยูนั้น รับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ท้ังในดานการผลิต การจํากัดของ

เหลือใชหรือของเสีย การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงานและเทคนิคในทางการตลาด เปนตน 

Shrovan (1983 : 1-6, อางถึงใน ประไพพร สิงหเดช 2539: 98) กลาววา องคประกอบ

ของคุณภาพชีวิตในการทํางานไว 3 ประการ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาคือการพัฒนาท้ังในดานวิธีการหรือการดําเนินงานตางๆในอันท่ีจะ

กอใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี  และมีการพัฒนาในดานคุณภาพชีวิตของบุคคลดวย  ซ่ึง

สอดคลองกับหลักการของสิทธิมนุษยชน  และแนวคิดประชาธิปไตยท่ีเคารพในศักดิ์ศรีของแตละ

บุคคล 
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 2. การมีเกียรติ คือ การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  การไดรับการ

ตอบสนองความพึงพอใจ  และไดรับการยกยอง  เปนท่ียอมรับในความสามารถ  หรือการเปนผูมี

ความสําคัญในทัศนะของผูอ่ืน  การท่ีบุคคลใดๆ  ไดรับการยอมรับจากบุคคลรอบขางวา  ตนมี

ความสําคัญตอองคการก็จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันเปนการทําใหองคการไดรับ

ผลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 3. การปฏิบัติเปนประจํา  คือ การฝกฝนงานเปนประจําและสมํ่าเสมอ  โดยท่ีบุคคลท่ัวไป

จะตองใชเวลาอยางนอย  8 ช่ัวโมง ในการทํางานแตละวัน  ยอมมีการปฏิบัติสัมพันธกับผูรวมงานใน

ท่ีทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตละบุคคล  รวมท้ังการปรับปรุงการทํางานใหเกิด

ประสิทธิภาพท่ีดีของบุคคลจะไมสามารถเกิดข้ึนไดเลย  ถาหากปรากฏวาองคการนั้นๆ  ไมมีระเบียบ

วิธีปฏิบัติในการทํางานท่ีจะเอ้ืออํานวยใหบุคคลสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายได  ดังนั้นการ

ประสานงานท่ีดีเพื่อผลงานในแตละวัน ซ่ึงตอเนื่องไปยังผลงานในระยะยาว  จําเปนท่ีแตละองคการ

ควรใหความสําคัญมากดวยเชนกัน 

 Kossen (1991, อางถึงใน ทิพวรรณ ศิริคูณ 2542 : 22) กลาววา ส่ิงท่ีจะทําใหเกิดคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน ไดแก 

 1. การเพิ่มคุณคาของงาน (Job Enrichment) เปนการเปดโอการสใหพนักงานไดรับการ

ยอมรับประสบความสําเร็จ และมีความเจริญกาวหนาในการทํางาน 

 2. การเพิ่มปริมาณงานท้ังการขยายงานและเพิ่มความรับผิดชอบ ( Getting Loaded-

Vertically and Horizontally) เปนการเปดโอกาสใหพนักงานมีการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน 

 3. การสรางสรรคงาน (Creating Whole Job) การสรางสรรคงานใหมีความหลากหลาย

เพิ่มมากข้ึนจะทําใหตอบสนองความตองการของพนักงานได และหากพนักงานมีโอกาสท่ีจะใช

ความคิดและทักษะท่ีมีอยูจะทําใหเกิดความพอใจและภาคภูมิใจในตนเอง 

 4. การหมุนเวียนงาน ฝกอบรมขามสายงาน และการใชทักษะท่ีหลากหลาย ( Rotating 

Job, Cross-Training and Multiskilling) จะชวยใหพนักงานมีการเรียนรูท่ีเพิ่มข้ึน สามารถโอนยาย

ขามสายงานไดและมีโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาทักษะเพิ่มมากข้ึน 

 5. การทําใหงานมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน (Do Two “Dulls” Job Enrichment) ซ่ึงทําให

งานเกิดความนาสนใจและความพึงพอใจเพิ่มข้ึน โดยอาศัยการเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบใน

งาน 

 6. ใหการชมเชยและการยอมรับ ( A Liberal Lacing of Praise and Recognition) ซ่ึงเปน

ความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย สามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชคําพูด การสัมผัส การมอง

และการยิ้ม เปนตน 
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 7. การใหคาตอบแทนท่ีดี (Providing Well Pay) อาจเปนการใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานได

ดีและเปนการเสริมแรงใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานท่ีดีข้ึนใหม 

 8. มีสถานเล้ียงเด็กสําหรับลูกพนักงาน ( Providing Child Care for Employee is 

Chidren) โดยเปดโอกาสใหพนักงานไดตัดสินใจไดอยางอิสระในงานท่ีมีความสําคัญ 

 9. สรางความรับผิดชอบในงาน ( Building Responsibility into Job) โดยการเปดโอกาส

ใหพนักงานไดตัดสินใจไดอยางอิสระในงานท่ีมีความสําคัญ 

 10. ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน ( Modifying Work Environment) เชน สราง

บรรยากาศของการทํางานเปนท่ี สงเสริมใหมีสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางาน มีการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ เปนตน 

 11. มีโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ ( Providing Wellness Program) เพื่อใหรางกายแข็งแรง

สมบูรณแลวจะทําใหเกิดผลดีตอตัวพนักงานเองและงานท่ีทํา ชวยลดความเครียด ภาวะโลกหัวใจ 

และทําใหเกิดความสุขในการทํางาน 

 Schermerhorn (1996 : 3, อางถึงใน มาริษา ชูกิตติพงษ  2550 : 44) กลาววา ส่ิงท่ีตอง

คํานึงถึงในการวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบดวย การจายคาตอบแทนท่ียุติธรรมและ

เหมาะสม, ความปลอดภัย และสภาพการทํางานท่ีเหมาะสม, โอกาสในการเรียนรู และไดใชทักษะ

ใหม, โอกาสในการเติบโต และความกาวหนาในการทํางาน และการไดรับการปกปองสิทธิสวน

บุคคล 

 สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2540 : 18-19) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบแบบวัด

คุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวช้ีวัด ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 6 ดานคือ ดาน

รางกาย ดานจิตใจ ดานระดับความเปนอิสระของบุคคล ดานสัมพันธทางสังคม ดานส่ิงแวดลอม 

และดานความเช่ือสวนบุคคล กับแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI ซ่ึงมี 26 ตัวช้ีวัด 

ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน มีความสามารถในการวัดคุณภาพชีวิตไดในระดับเดียวกัน และ

จากผลการวิจัยกับแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI พบวา มีคุณภาพชีวิตและมีความ

เหมาะสมตอการนํามาใชสําหรับคนไทย ซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดาน 

ไดแก 

 1. ดานรางกาย (Physical Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซ่ึงมีผล

ตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึกสุข

สบาย ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวยทางรางกายได การ

รับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงการนอนหลับพักผอน  
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การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน  การรับรูถึงความสามารถในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน เปนตน 

 2. ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง เชน  การ

รับรูความรูสึกทางบวกท่ีบุคคลมีตอตนเอง  การรับรูภาพลักษณของตนเอง  การรับรูถึงความรูสึก

ภาคภูมิใจในตนเอง  การรับรูถึงความม่ันใจในตนเอง  การรับรูถึงความคิด  ความจําสมาธิ  การ

ตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรูเร่ืองราวตางๆของตนท่ีมีตอการดําเนินชีวิต เชน  การรับรู

ถึงความเช่ือดานจิตวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืนๆท่ีมีผลในทางท่ีดี

ตอการดําเนินชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค เปนตน 

 3. ดานความสัมพันธทางสังคม  (Social Relationships Domain) คือ การรับรูเร่ือง

ความสัมพันธของตนกับบุคคลอ่ืน  การรับรูถึงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม  

การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดวย  รวมท้ังการรับรูในเร่ืองอารมณทาง

เพศหรือการมีเพศสัมพันธ 

 4. ดานส่ิงแวดลอม (Environment Domain) คือ การรับรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอ

การดําเนินชีวิต  เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ  ไมถูกกักขัง  มีความปลอดภัยและความ

ม่ันคงในชีวิต  การรับรูไดอยูในส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีดี  ปราศจากมลพิษตางๆ  การคมนาคม

สะดวก มีแหลงประโยชนดานการเงิน สถานบริการดานสุขภาพ และสังคมสงเคราะหการรับรูวาตน

ไดมีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน 

 นิพนธ สุรพงศษรักเจริญ (2547: 51) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน จะประกอบไป

ดวยเร่ืองของคุณภาพชีวิตใน 4 มิติ เพื่อใหเปนรูปแบบของ Management System ไดแก 

 1. สุขภาวะทางกาย  (Physical Well-being) คือ ภาวะการรับรูและการรักษาสุขภาพ

รางกายใหมีความแข็งแรง มีการปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตางๆ เพื่อรักษารางกายใหสมบูรณ 

 2. สุขภาวะทางอารมณ  (Emotional Well-being) คือ ภาวะการรับรูของสภาพอารมณ  

ความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน  และสามารถบริหารจัดการอารมณของตนเอง  และผูอ่ืนไดอยาง

เหมาะสม และสรางสรรค 

 3. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ  (Spiritual Well-being) คือ ภาวะการรับรูของความรูสึกสุข

สงบมีความพึงพอใจอยางมีเปาหมาย เขาใจธรรมชาติและความเปนจริงของชีวิต  รวมท้ังการมีส่ิงยึด

เหนี่ยวท่ีมีความหมายสูงสุดในชีวิต 

 4. สุขภาวะทางสังคม (Social Well-being) คือ ภาวะการรับรูเร่ืองการมีสัมพันธภาพของ

ตนกับบุคคลอ่ืน ท้ังในกลุมเพื่อนผูรวมงาน และตอสาธารณชน 



19 

 

 

 ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดียอมมีความรูสึกท่ี

ดีตองานและองคการรวมถึงความพึงพอใจในงานและการมีสวนรวมในงานซ่ึงจะทําใหมี

ความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใช

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาองคประกอบของคุณภาพชีวิต  

4 ดาน ท่ีเสนอโดย สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2540) มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเปน

แนวทางในการวิจัยคร้ังนี้  โดยองคประกอบท้ัง  4 ดาน ดังนี้ ดานรางกาย (Physical Domain) ดาน

จิตใจ (Psychological Domain) ดานความสัมพันธทางสังคม  (Social Relationships Domain) ดาน

ส่ิงแวดลอม (Environment Domain) 

 

 2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีจุดกําเนิดเม่ือตนทศวรรษป 1970 ในกลุม

ประเทศยุโรปตะวันตก และแพรหลายเขาไปในอเมริกาเหนือ ญ่ีปุน ออสเตรเลีย ซ่ึงไดรับความ

สนใจอยางมากจากองคการบริหารของภาครัฐ และภาคเอกชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน

เกิดข้ึนเนื่องจากมนุษยนั้นมิใชเคร่ืองจักร มีความรูสึกนึกคิด มีความตองการเปนท่ียอมรับของสังคม 

มีความรูสึกเปนเจาของและอยากมีสวนรวม การท่ีมนุษยตองทํางานอยูในสภาพหรือบรรยากาศท่ีไม

กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ก็จะทําใหเกิดความรูสึกเบ่ือหนาย ทอแท มีอาการแปลกแยก 

การท่ีมนุษยมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีไมดีผลกระทบท่ีตามมาคือ การขาดความพึงพอใจในการ

ทํางาน มีการหยุดงานบอย สุขภาพไมด ี เปนผลใหประสิทธิภาพในการผลิตลดลง มีการลาออกจาก

งานเพิ่มมากข้ึนสงผลตอองคการทําใหผลิตภาพขององคการลดลง สินคาและบริการท่ีผลิตไดมี

คุณภาพไมไดมาตรฐาน ฯลฯ ดังนั้น แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเกิดข้ึน

ภายใตความคิดท่ีวา “มนุษยมิใชเคร่ืองจักร” (วิภาว ี 2537) และไดมีผูเสนอแนวทางตางๆ ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

 กองสวัสดิการแรงงาน  (2547 : 18) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน หรือผูใช

แรงงานนั้นจะตองคํานึงท้ัง 4 มิติ คือ 

 1. สุขภาวะทางกาย พนักงานตองมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ  แข็งแรงปราศจากโรคภัย

ไขเจ็บซ่ึงเปนผลจากการไดรับการตอบสนองจากปจจัยความจําเปนข้ันพื้นฐานท่ีเหมาะสม  ในเร่ือง

การกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจาง  เชน น้ําดื่ม หองน้ํา แพทย พยาบาล 

เคร่ืองมืออุปกรณปฐมพยาบาล และหองพยาบาล 

 2. สุขภาวะทางอารมณ  คือ พนักงานจะตองมีอารมณแจมใสม่ันคง  ไมแปรปรวน ไม

หงุดหงิดโมโหงาย ไมวิตกกังวล สถานประกอบการควรจัดใหพนักงานไดมีการพักผอน  มีสันทนา
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การออกกําลังกาย  เลนกีฬา  นอกจากนั้นควรใสใจกับสภาวะทางเศรษฐกิจและครอบครัวของ

พนักงานหากพบวามีปญหาควรหาวิถีทางแกไข เชน หากพบวาพนักงานมีปญหาไมมีท่ีอยูอาศัยเปน

ของตนเองอาจจะสนับสนุนโดยการจัดท่ีพักอาศัยใหพนักงาน หรือคาจางท่ีไดรับไมพอกับคาใชจาย 

ก็อาจจะสนับสนุนดานสวัสดิการจัดอาหารกลางวันให หรือมีบริการรถรับ-สง 

 3. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ  คือ การท่ีพนักงานรูสึกเปนสุขและพึงพอใจในชีวิตของ

ตนเองครอบครัว และสังคม ตามท่ีเปนอยู ซ่ึงอาจจะเรียกไดวาเปนความสันโดษดวยความสุขเพียง

เทานั้นของพนักงาน หากสถานประกอบการใดจัดสวัสดิการตางๆ  ใหกับพนักงานเพิ่มใหดวยความ

สมัครใจก็จะสามารถสรางความประทับใจและความผูกพันตอสถานประกอบการไดมากข้ึน 

 4. สุขภาวะทางสังคม  คือ การท่ีบุคคลไดรับการยอมรับจากคนท่ัวไป  อันเนื่องมาจาก

การมีมนุษยสัมพันธอันดี  มีความสามารถในการยอมรับความสามารถ  และความสําคัญของผูอ่ืน  

ตลอดจนส่ิงอ่ืนๆ ท่ีอยูรอบตัว ดังนั้นจึงเปนผูท่ีเห็นคุณคาของบุคคล  และส่ิงแวดลอม และคิดท่ีจะ

ปรับปรุงพัฒนาใหส่ิงแวดลอมเหลานั้นคงคุณคา และประโยชนอยูตลอดไป สถานประกอบการควร

เปดโอกาสใหพนักงานไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา  หรือยกระดับ

ชีวิตของเพื่อนพนักงานดวยกัน 

 

 2.4 มิติหลักท่ีกอใหเกิดคุณภาพในการทํางาน 

 มิติท่ีกอใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้น ประกอบดวย 5 มิติ ซ่ึง Hackman and 

Oldham ไดพัฒนามาจากเร่ืองของลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Job Characteristics) จนกระท่ังเปนการเพิ่ม

คุณคางาน ( Job Enrichment) โดยพบวา 5 มิติ มีผลตอการเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน 

Newstrom (2002, อางถึงใน ประไพพร สิงหเดช 2539 : 182) ดังนี ้

 1. ความหลากหลายของทักษะ ( Skill Variety) คือ การท่ีพนักงานไดทํางานและเกิดการ

เรียนรูในทักษะท่ีหลากหลาย 

 2. เอกลักษณของงาน ( Task Identity) คือการท่ีพนักงานไดรับอนุญาตใหทํางานและ

รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตั้งแตเร่ิมตนจนกระท่ังส้ินสุดงานโดยเสร็จสมบูรณ 

 3. ความสําคัญของงาน ( Task Significance) การท่ีพนักงานรับรูวาตนไดทํางานท่ีมี

ความสําคัญใหแกองคการและสังคม 

 4. ความเปนอิสระในงาน ( Autonomy) ความเปนอิสระ การมีอํานาจในการตัดสินใจ

และอํานาจควบคุมในสวนท่ีเกิดของกับงานท่ีไดรับผิดชอบ 

 5. การใหขอมูลปอนกลับ ( Feedback) การใหขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานแก

พนักงานซ่ึงอาจทําไดโดยการใหขอเสนอแนะ การ ใชคําพูดซ่ึงอาจเปนคําชมหรือติก็ได แตตอง
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เปนไปในทางเสริมสรางหรือกอใหเกิดพฤติกรรมทางบวกมากเทาท่ีจะเปนไปได ดังนั้น ขอมูล

ปอนกลับจึงเปนส่ิงสําคัญในการทําใหพนักงานตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองและ

ปรับปรุงพฤติกรรมการทํางานไดดียิ่งข้ึน 

 

 2.5 ประโยชนของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 คุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นมีคุณประโยชนในการทํางานของพนักงานท้ังรางกายและ

จิตใจตลอดจนความสามารถในการทํางาน โดยไดมีผูกลาวถึงประโยชนของคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานดังนี้ 

 Hackman and Sutte (1977, อางถึงใน ทิพวรรณ ศิริคูณ 2542 : 53) ไดกลาวถึงประโยชน

ของคุณภาพชีวิตในการทํางานไววาคุณภาพชีวิตในการทํางานจะสงผลตอการทํางานอยางมาก 

ไดแก 

 1. ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอตัวเอง 

2. ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตองาน (สรางความพึงพอใจและการมีสวนรวมในงาน) 

3. ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอองคการ 

นอกจากนี้ ยังชวยสงเสริมในเร่ืองของสุขภาพและสุขภาพจิต ชวยใหเจริญกาวหนามีการ

พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคการและยังชวยลดปญหาการขาดงาน ลาออก  

ลดอุบัติเหตุและสงเสริมใหไดผลผลิตและการบริการท่ีดีท้ังคุณภาพและปริมาณ 

 Schuler, et al. (1989, อางถึงใน นฤดล มีเพียร 2541 : 16) กลาวสรุปถึงประโยชนของ

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนี ้

1. ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน 

2. ทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนและมีอัตราการขาดงานท่ีลดลง 

3. ทําใหประสิทธิผลในการทํางานเพิ่มข้ึนจากการท่ีพนักวานมีสวนรวมและมีความ

สนใจในงานมากข้ึน 

4. ลดความเครียด อุบัติเหตุและความเจ็บปวยจากการทํางานซ่ึงสงผลถึงการลดตนทุน

ดานคารักษาพยาบาลรวมถึงตนทุนคาประกันดานสุขภาพ การลดอัตราการเรียกรองสิทธ์ิจากการทํา

ประกัน 

5. ความยืดหยุนของกําลังคนมีมาก และความสามารถในการสับเปล่ียนพนักงานมีมาก

ข้ึน ซ่ึงเปนผลจากความรูสึกในการเปนเจาขององคการและการมีสวนรวมในการทํางานท่ีเพิ่มข้ึน 

6. อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดีข้ึน เนื่องจากความเช่ือถือเร่ืองคุณภาพชีวิตใน

การทํางานท่ีดีขององคการ 
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7. ลดอัตราการขาดงาน และการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานท่ีดี ทําให

พนักงานรูสึกสนใจในงานมากข้ึน จากการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การใหสิทธิออก

เสียง การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน และการเคารพสิทธิของพนักงาน 

 จากแนวคิดขาวตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา คุณภาพชีวิตในการทํางานมีประโยชนตอ

พนักงานและตอองคการ ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เกิดขวัญและกําลังใจใน

การทํางานมีสุขภาพจิตดี นําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน รวมถึงชวยลดอัตราการขาดงาน

และลาออกจากงาน 

 

2.6 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นผูบริการขององคการสวนใหญใหความ

สนใจในเร่ืองนี้ เนื่องจากมีความเช่ือวาคุณภาพชีวิตในการทํางานสามารถเพิ่มผลผลิตใหเพิ่มมากข้ึน 

Drafke and Kossen (2002, อางถึงใน สุพิณดา  ศิวานนท 2545 : 145) สนอแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 14 แนวทาง ดังนี ้

1. การเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment) 

2. การเพิ่มความรับผิดชอบในงาน (Job Enrichment ) 

3. การเพิ่มคุณคาในงานของผูปฏิบัติงานในระดับบนและลางใหเหมาะสมและมีการ

ขยายงานระดับลางใหมีความรับผิดชอบในงานเพิ่มข้ึน (Vertical and Horizontal Loading) 

4. บริหารจัดการเกี่ยวกับมิติหลักในงาน ( Core Job Dimension) ซ่ึงประกอบดวย ความ

หลากหลายของทักษะ ( Skill Variety) เอกลักษณของงาน ( Task Identity) ความสําคัญของงาน 

(Task Significant) ความเปนอิสระในงาน (Autonomy) และ การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) 

5. การสับเปล่ียน หมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

6. การใหพนักงานไดรับการฝกอบรมท่ีหลากหลาย ( Cross Training) เพื่อใหพนักงานมี

ทักษะท่ีหลากหลาย 

7. การใหขอมูลปอนกลับและใหการเสริมแรง (Feedback and Reinforcement) 

8. จายคาตอบแทนอยางเปนธรรม และมีวันหยุดใหพนักงานอยางเหมาะสม 

 (Well Pay and Floating Holiday) 

9. การมอบอํานาจ (Empowerment) 

10. ใหความดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กและคนชราท่ีมีความเกี่ยวของกับพนักงาน 

(Child and Elder) 
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11. เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมในงานและสังคม ( Change to the Work Environment 

and Social Environment) 

12. เปล่ียนแปลงการใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการทํางาน (Ergonomic Change) 

13. มีโปรแกรมการทํางานท่ีดี (Wellness Program) ท่ีทําใหพนักงานเกิดทัศนะคติท่ีดีตอ

งาน มีผลผลิตสูงข้ึน ลดอัตราการขาดงาน ลดระดับความเครียดท่ีเกิดจากการทํางาน เปนตน 

14. มีสภาพแวดลอมท่ีสวยงามและพนักงานรูสึกมีความเปนสวนตัว ( Aesthetics and 

PersonaliZation) 

 

2.7  ขอจํากัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

คุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นกอใหเกิดประโยชนตอองคการไดมากแตก็มีขอจํากัดท่ี

อาจสงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางานไมประสบความสําเร็จ โดยขอจํากัดดังกลาว Newstrom 

(2002, อางถึงใน สุรางค ทะวิไชย 2549 : 182) กลาวไว ดังนี้ 

1. พนักงานไมตองการเพิ่มคุณคางาน เชน เพิ่มภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ และ

ปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ไมตองการทํางานเปนกลุม หรืออาจไมตองการเรียนรูส่ิงใหมๆ 

เปนตน 

2. การท่ีพนักงานไมสามารถปรับหรือประยุกตใชเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพงและมีความ

ทันสมัยไดดีเทาท่ีควร 

3. โปรแกรมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานไมมีความสมดุลกับระบบการผลิต 

4. ผูบริหารและเจาหนาท่ีถูกลดบทบาทของตนเองลง 

5. องคการมีตนทุนท่ีสูงข้ึน 

6. สหภาพแรงงานอาจตอตานวิธีการเพิ่มคุณคางาน 

คุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นเปนการตอบสนองความตองการของพนักงานในแงของ

ความพึงพอใจในการทํางาน สุขภาพและสุขภาพจิตของพนักงานซ่ึงการตอบสนองนี้ ไดแก

ประโยชนท่ีองคการมอบใหแกพนักงานนอกเหนือจากคาตอบแทนพื้นฐาน เชน เคร่ืองมืออํานวย

ความสะดวกในการทํางาน การพัฒนาบุคลากร การใหคําปรึกษา ไปจนถึงสวัสดิการท่ีเกี่ยวของกับ

ครอบครัวซ่ึงมีผลทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนและตองการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีนอกเหนือจากท่ี

องคการมอบหมายดวยความเต็มใจ Jewett and Miller (2003, อางถึงใน สมโชค สวัสดิรักษ 2540 : 

43) ซ่ึงสอดคลองกับ Hackman and Suttle (1997, อางถึงใน นฤดล มีเพียร  2541 : 16) กลาวไววา

คุณภาพชีวิตในการทํางานทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ความรูสึกท่ีดีตองานซ่ึงก็คือความพึง

พอใจในงานและความรูสึกท่ีมีสวนรวมในงาน รวมท้ังกอใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
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องคการในดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน พฤติกรรมการใหความรวมมือ

พฤติกรรมความมือน้ําใจและพฤติกรรมการมีสํานึกในหนาท่ี ซ่ึงเปนองคประกอบของพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ Organ (1991, อางถึงใน ประไพพร สิงหเดช 2539 : 31-41) 

 

3.พฤติกรรมเกีย่วกบัการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 

3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการเปนการแสดงออกของบุคคลท่ีมีน้ําใจ

ชวยเหลือตอบุคคลรอบๆ  ขางในองคการ  และแมวาจะมีผูใหความหมายท่ีแตกตางกันไป  เชน

พฤติกรรมบทบาทพิเศษ  (Extrarole Behavior) พฤติกรรมการชวยเหลือสังคม  (ProsocialBehavior) 

พฤติกรรมการชวยเหลือ  (Helping) หรือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (Organizational 

Citizenship Behavior) แตเม่ือแปลกลับมาเปนภาษาไทยแลว  มีความหมายใกลเคียงกันผูวิจัยจึงขอ

สรุปมาดังนี้ 

 Baron (1977: 35, อางถึงใน นฤดล มีเพียร 2541 : 17)  กลาววา เปนการท่ีบุคคลไดให

ความชวยเหลือแกผูอ่ืนและบุคคลผูนั้นก็ไมไดรับรางวัลตอบแทนกลับมาจากพฤติกรรมการ

ชวยเหลืออันนั้น 

 Organ and Konovsky (1989, อางถึงใน ภัทรนฤน พันธุสีดา 2543 : 18) กลาววา 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการวาเปนการกระทําท่ีเกิดจากความรวมมือของบุคคล

จํานวนมากซ่ึงไมไดเกิดจากบทบาทอยางเปนทางการหรือกําหนดโดยองคการนั้น  ๆซ่ึงความรวมมือ

นี้จะชวยยกระดับประสิทธิผลขององคการ  

 Organ (1991 : 275, อางถึงใน เกษรา  ชัยรังษีเลิศ  2547 : 12) กลาววา  พฤติกรรมการ

เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ   หมายถึง     พฤติกรรมการใหความรวมมือท่ีสมาชิกมีใหแกองคการซ่ึง

พฤติกรรมเหลานั้นองคการไมไดรองขอและไมใชการบังคับใหทํา   รวมท้ังไมไดรับรองวาจะให

ผลตอบแทนใด ๆ  โดยแบงออกเปน 5  ดานไดแก  พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) 

พฤติกรรมความสุภาพออนนอม   (Courtesy)   พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา(Sportsmanship) 

พฤติกรรมการใหความรวมมือ  (Civic Virtue)   และพฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี 

(Conscientiousness) 

 Griffin (1996, อางถึงใน ณัฐยา ไพรสงบ 2546 : 47) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิก

ท่ีดีขององคการวาเปนพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีผลทางบวกตอองคการ ท่ีแสดงถึงความชวยเหลือ

ของพนักงานท่ีมีตอองคการหรือเพื่อนรวมงานอาทิ ใหคําแนะนํากับพนักงานท่ีเขามาใหม ใหความ
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รวมมือกับเพื่อนรวมงานและหัวหนางานในการทํางานเปนทีม มาทํางานตรงตอเวลาทุกคร้ัง หรือ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในงาน 

 ประไพพร สิงหเดช  (2539 : 13) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  

หมายถึง  พฤติกรรมของพนักงานท่ีองคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ  แตพนักงาน

เต็มใจปฏิบัติเพื่อองคการ 

 Allen และ Rush (1998 : 247, อางถึงใน พนิดา ศรีโพธ์ิทอง 2550 : 74)กลาววา 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการเปนสภาวะและเปนสวนประกอบท่ีสําคัญตอประสิทธิผล

ตอองคการ นั่นคือความเต็มใจท่ีจะมีสวนรวมในการ “ทํา ในส่ิงท่ีมากกวา และ ดีกวา” การระบุ

อยางเปนทางการในบทบาทท่ีกําหนดไว 

 George  and Jones (1999 : 93-97, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนานันท 2546 : 28) กลาวา 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ หมายถึง พฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากหนาท่ี เปน

พฤติกรรมของสมาชิกในองคการท่ีไมไดถูกกําหนดไว แตมีความจําเปนเพื่อใหองคการคงอยูและ

เกิดประสิทธิผล  เปนลักษณะของการชวยเหลือกันของพนักงาน  การปองกันอัคคีภัย  การลักขโมย  

การทําลายทรัพยสมบัติสวนรวม การใหคําแนะนําท่ีสรางสรรค  การพัฒนาทักษะและความสามารถ

ของบุคคล และความสามารถของบุคคล และมีความเปนมิตรกันในกลุม พฤติกรรมนี้ไมไดถูก

กําหนดจากองคการแตเปนส่ิงสําคัญในองคการ 

 ภัทรนฤน  พันธสีดา ( 2543 : 40) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  

หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานท่ีองคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ พนักงานจึง

ไมไดรับการปกปองหรือไดรับส่ิงตอบแทนท่ีกําหนดไวตามระบบ แตเปนพฤติกรรมท่ีพนักงานเต็ม

ใจปฏิบัติเพื่อองคการและเปนประโยชนตอองคการ 

 อัมพร พิพิธเจริญพร ( 2545 : 28) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  

หมายถึง พฤติกรรมท่ีองคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ  แตพนักงานเต็มใจท่ีจะ

ปฏิบัติใหองคการและเปนประโยชนตอองคการ 

 กันยา พีรพัฒนานันท ( 2546 : 29) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  

หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานท่ีเกิดข้ึนเอง โดยไมไดกําหนดไวอยางเปนทางการและเต็มใจ

ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอองคการ ซ่ึงพฤติกรรมเหลานั้นเปนพฤติกรรมท่ีสนับสนุนหรือสงเสริมหรือ

สงผลตอประสิทธิผลขององคการ 

 ณัฐยา ไพรสงบ ( 2546 : 25) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  

หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานท่ีปฏิบัติดวยความเต็มใจ  ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีองคการไดกําหนดไว  
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โดยเปนพฤติกรรมสนับสนุนและมีความจําเปนตอการดําเนินงานขององคการเพื่อใหเกดิ

ประสิทธิผลตอองคการ 

 เพียงภัทธ  เจริญพิทยา ( 2546 : 21) กลาววา  พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  

หมายถึง คานิยมท่ีมุงเนนผูอ่ืนมากกวามุงเนนความไมเห็นแกตัว  เปนคุณธรรมท่ีส่ังสมมากอใหเกิด

พฤติกรรมท่ีสุขุมรอบคอบในการชวยเหลือ แบงปน แจกจายและรวมมือ  โดยท่ีไมไดรับรางวัลตอบ

แทน  พฤติกรรมนี้เปนสวนประกอบท่ีสําคัญตอประสิทธิผลขององคการ  เพราะวาเปนพฤติกรรม

บทบาทพิเศษท่ีไมไดอยูในขอบังคับ  ขอเรียกรองของบทบาทหรือลักษณะงานขององคการท่ีบุคคล

ตองทํา ดังนั้น การกระทําเหลานี้จะกอใหเกิดการสราง และการคงไวของความดีงามและความ

ซ่ือสัตยท่ีแสดงออกและกระทําตรงกับจิตใจ 

 วรท    วิลาวรรณ ( 2546 : 40) กลาววา  พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  

หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมในทางบวกและเปนประโยชนตอองคการ ท่ีพนักงานปฏิบัติเพื่อ

องคการดวยความเต็มใจ เกิดจากการตัดสินใจดวยตนเอง ไมเกี่ยวของกับระบบการใหรางวัลหรือ

การลงโทษอยางเปนทางการ  โดยท่ีองคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ  

 เกษรา ชัยรังษีเลิศ ( 2547 : 12) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  

หมายถึง พฤติกรรมการใหความรวมมือในดานตาง ๆ ท่ีพนักงานมีใหแกองคการ นอกเหนือจาก

บทบาทท่ีองคการคาดหวังไว พฤติกรรมเหลานั้นชวยสนับสนุนองคการ สังคม  และสภาพแวดลอม

ทางจิตวิทยาในการทํางาน ซ่ึงพฤติกรรมเหลานั้นพนักงานปฏิบัติโดยองคการไมไดรองขอ และ

ไมไดบังคับใหทํา  รวมท้ังไมเกี่ยวของกับระบบการใหรางวัลท่ีองคการกําหนดไวอยางเปนทางการ 

 นิสสรณ  ชัยวิจิตมลากูล ( 2549 : 25) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานซ่ึงสนับสนุนใหเกิดประโยชนตอองคการ  โดยพฤติกรรมนี้เกิด

จากความสมัครใจของพนักงานเอง  ไมไดถูกกําหนดไวในหนาท่ีท่ีตองปฏิบัต ิ

 กัญจนา  กัญจา ( 2550 : 26) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการหมายถึง  

พฤติกรรมของพนักงานท่ีซ่ึงองคการไมไดกําหนดใหเปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ  แตพนักงานเต็มใจ

ปฏิบัติเพื่อองคการ  และเปนประโยชนตอองคการ 

 จากความหมายขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา  พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการ หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีไมไดอยูในขอบังคับขององคการ หรือเปนพฤติกรรม

บทบาทพิเศษท่ีไมไดอยูในหนาท่ีปกติท่ัว ๆ ไป  ของบุคคล และเปนพฤติกรรมท่ีเปนประโยชนและ

มีความจําเปนตอการดําเนินงานขององคการ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอองคการ  โดยท่ีพนักงาน

ปฏิบัติดวยความเต็มใจ  และปราศจากระบบการใหรางวัลหรือการลงโทษอยางเปนทางการ 
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 3.2 องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

 Organ (1987 : 6-13, อางถึงใน ภัทรนฤน พันธุสีดา 2543 : 78) ไดแบงแนวคิดพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการไว 5 องคประกอบ และเปนท่ีนิยมกันแพรหลาย ดังนี ้

 1. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน  (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมการคํานึงถึงประโยชน

สวนรวมเปนหลัก พฤติกรรมเชนนี้หมายรวมถึงพฤติกรรมตาง  ๆ ท่ีมีผลจากการใหความชวยเหลือ

ผูอ่ืนในการทํางาน และแกไขปญหา พฤติกรรมพื้นฐานของ Altruism ไดแก การชวยเหลือผูอ่ืน 

 2. พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี  (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมท่ีพยายาม

ทําผลงานใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทํา  ได และยังหมายรวมถึงการเขางานตรงตอเวลา  การใชเวลาพักให

เหมาะสม การทํา งานใหลุลวงตามกําหนด การปฏิบัติ และเคารพขอตกลงของบริษัท 

 3. พฤติกรรมความมีน้ําใจนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง การมีพฤติกรรมยอมรับไม

ติเตียน หรือขัดของตอส่ิงตาง  ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการ  เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึนจะยอมรับการ

เปล่ียนแปลงนั้น ๆ โดยคํานึงถึงผลรวมท่ีเกิดข้ึนตอบริษัท 

 4. พฤติกรรมความสุภาพ  (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมการเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ท่ีสามารถ

สังเกตไดจากการเตือนความจํา การถายทอดขอมูล การใหคํา ปรึกษาหารือ หรือการสอนงาน 

 5. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) หมายถึง ความรูสึกรับผิดชอบในการมี

สวนรวมในบทบาทตางๆขององคการ และรับเอานโยบายของบริษัทมาใช 

 Organ and Konovsky (1989, อางถึงใน ภัทรนฤน พันธุสีดา 2543 : 96) แบงพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

 1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง การชวยเหลือพนักงานคนอ่ืนๆ

เม่ือมีปญหา  ซ่ึงอาจจะเปนการชวยเหลือเพื่อนรวมงานท่ีขาดงานหรือการใหคําแนะนําเพื่อแกไข

สถานการณตางๆ 

 2. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม  (Compliance) หมายถึง  การกระทําในส่ิงท่ี

จําเปนตองกระทําและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เชน การทํางานตรงเวลาและไมสูญเสียเวลาในการ

ทํางานไปโดยเปลาประโยชน 
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 3.3 ลักษณะบุคคลท่ีมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

 Katz (1966, อางถึงใน กัญจนา  กัญจา 2550 : 27)   ไดยกตัวอยางลักษณะพฤติกรรมของ

บุคคลท่ีกลาวไดวา  กระทําพฤติกรรมบทบาทพิเศษ  หรือมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการ  ไดแก 

 1. บุคคลท่ีกระทําซ่ึงปกปององคการและทรัพยสินขององคการ 

 2. บุคคลท่ีใหคําแนะนําสําหรับการปรับปรุงองคการ 

 3. บุคคลท่ีฝกฝนตัวเองสําหรับความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน 

 4. บุคคลท่ีสรางสรรคบรรยากาศท่ีดีสําหรับองคการ 

 5. บุคคลท่ีทํากิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน 

 

 3.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

Organ  และ  Konovsky (1989, อางถึงใน ณัฐยา ไพรสงบ 2546 : 26) ไดจําแนกพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ( Altruism) เปนพฤติกรรมการชวยเหลือพนักงาน  

ชวยเหลือผูอ่ืนในการแกปญหาชวยเหลือเพื่อนรวมงานท่ีไมมาทํางาน หรือใหคําแนะนําในการ

ปรับปรุงงาน 

 2. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติงาน ( Compliance) เปนพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม

กฎระเบียบ เชน การมาทํางานตรงตามเวลา เปนตน 

 Witt (1991, อางถึงใน เพียงภัทร   เจริญพิทยา 2546 : 22 ) ไดแบงแนวคิดของพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการเอาไว 4 แบบ  ดังนี ้

 1. เปนพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนรวมงานเม่ือมีปญหา 

 2. สนับสนุนสภาพแวดลอมท่ีดีตอการทํางาน 

 3. อดทนอดกล้ันตอความไมสะดวกสบาย โดยปราศจากการรองเรียน 

 4. มีพฤติกรรมการรักษาทรัพยากรขององคการ 

 Williams ( 1997, อางถึงใน ปทมาวรรณ ชูสาย 2547 : 25 ไดแบงแนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

 1. พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการท่ีเกี่ยวเนื่องโดยตรงตอบุคคล 

(Organizational citizenship behavior directed toward individual-OCBI) เปนพฤติกรรมท่ีเปน

ประโยชนเฉพาะหนาตอบุคคล เชน การชวยเหลือผูอ่ืนในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานหรือปญหาในงาน 
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 2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการท่ีเกี่ยวเนื่องโดยตรงตอองคการ

(Organizational citizenship behavior directed toward organization-OCBO) เปนพฤติกรรมท่ีเปน

ประโยชนตอองคการโดยท่ัวไป 

 John (1996 : 149-150, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนานันท 2546 : 30) อธิบายถึง

องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการไว 4 ดาน ดังนี ้

 1. พฤติกรรมการชวยเหลือ (Helping Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีคอยใหความชวยเหลือ

คนอ่ืน ๆ เม่ือบุคคลนั้นเกิดปญหาในการทํางาน 

 2. พฤติกรรมการสํานึกในหนาท่ี ( Conscientiousness) คือ รูจักรับผิดชอบตอหนาท่ีของ

ตนเอง ไมใชทรัพยากรขององคการไปโดยเปลาประโยชน 

 3. พฤติกรรมความอดทนอดกล้ัน (Good Sport) คือ เม่ือไมสามารถหลีกเล่ียงเหตุการณ 

ท่ีทําใหเกิดความคับของใจกับตนเองภายในองคการได เชน ไมมีใครท่ีสามารถมีสํานักงานท่ีดีและ

ท่ีจอดรถเฉพาะได 

 4. พฤติกรรมการใหความรวมมือ ( Courtesy and Cooperation) คือ การใหความรวมมือ

กับเพื่อนรวมงานเม่ือตองพึ่งพาอาศัยกัน 

 Greenberg  and  Baron ( 1999, อางถึงใน เมธี  ศรีวิริยะเลิศกุล 2542 : 18)  ไดจําแนก

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการวามีลักษณะของพฤติกรรมในการทํางาน 3 ประการ คือ 

 1. พฤติกรรมในการทํางานท่ีทํามากกวาขอกําหนดตามกฎขอบังคับหรือตามลักษณะ

ของงาน 

 2. พฤติกรรมในการทํางานท่ีทําดวยความสุขสุขุมโดยธรรมชาติของพนักงานเอง 

 3. พฤติกรรมในการทํางานท่ีทําโดยมิไดมุงหวังท่ีผลตอบแทนหรือรางวัลท่ีองคการ

กําหนดไว 

 Organ (1991, อางถึงใน เมธี  ศรีวิริยะเลิศกุล 2542 : 14) ไดทําการศึกษาและแบง

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย 

 1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ( Altruism) หมายถึง การใหความชวยเหลือบุคคล

อ่ืน (เชน เพื่อนรวมงาน ) ทันทีเม่ือเกิดปญหาท่ีเกี่ยวของกับงานข้ึน  เชนการแสดงใหพนักงานทราบ

ถึงการใชเคร่ืองมือตาง ๆ 

 2. พฤติกรรมความสุภาพออนนอม  ( Courtesy)  หมายถึง ทาทางหรือการแสดงกิริยา

อาการท่ีแสดงถึงความเคารพนอบนอมกับบุคคลอ่ืน เพื่อปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงการ

ทํางานในองคการนั้นตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน  ส่ิงท่ีบุคคลหนึ่งกระทําหรือตัดสินใจยอมสงผลตอ

บุคคลอ่ืน ดังนั้นการสุภาพออนนอมตอผูอ่ืน จึงเปนส่ิงท่ีควรคํานึงถึง 
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 3. พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา ( Sportsmanship) หมายถึง ความอดทน อดกล้ัน

ตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนความคับของใจ ความไมสะดวกสบาย หรือแมแตความเครียดก็ตาม ใน

บางคร้ังเรามีสิทธิท่ีจะแสดงถึงขอของใจท่ีเกิดข้ึนในงาน แตการรองทุกขดังกลาวอาจทําใหฝาย

จัดการตองแบกภาระมากเกินไป ดังนั้น พนักงานเหลานั้นจึงรูจักการรอคอยอยางผูท่ีมีน้ําใจเปน

นักกีฬา 

 4. พฤติกรรมการใหความรวมมือ  (Civic Virtue)  หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกโดย

การรับผิดชอบและการมีสวนรวมในกระบวนตาง ๆ ภายในองคการ เปนผูท่ีใหความรวมมือกับการ

ประชุมเปนอยางดี  เก็บความลับ  แสดงความเห็นในเวลาท่ีเหมาะสมและในรูปแบบท่ีสอดคลองกับ

องคการ 

 5. พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี ( Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมท่ี

แสดงออกถึงการยอมรับกฎระเบียบภายในองคการ โดยเอาใจใสและเคารพตอกฎระเบียบ ตรงเวลา 

ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ  คํานึงถึงทรัพยสินขององคการ ไมใชเวลางานในการปฏิบัติส่ิงนอกเหนือ

การทํางาน 

 จากแนวคิดของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการดังกลาวขางตน ผูวิจัยได

นําเอาแนวคิดของ Organ มาใชในการศึกษา เนื่องจากแนวคิดดังกลาวอธิบายครอบคลุมถึง

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีไดโดยละเอียด และถือวา Organ เปนตนแบบของความคิดในทฤษฎี

ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยจะแบงพฤติกรรมออกเปน 5 ดาน คือ พฤติกรรม

การใหความชวยเหลือ พฤติกรรมความสุภาพออนนอม พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  

พฤติกรรมการใหความรวมมือ และพฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี ซ่ึงแตละดานมีคําอธิบายท่ี

ชัดเจน  สามารถเขาใจไดงายและครอบคลุมเนื้อหาท่ีผูวิจัยสนใจจะทําการศึกษา 

 

 3.5 ความสําคัญของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอาจชวยเพิ่มผลสําเร็จขององคการ  เพราะ

พฤติกรรมดังกลาวเปน “ เคร่ืองหลอล่ืน ”  กลไกทางสังคม (Social  machinery) ขององคการ  ท่ีจะ

ชวยลดความฝดและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององคการ (ชญานิศ  นิลแจง : 2550) 

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอาจชวยเพิ่มความสําเร็จใหกับองคการไดดังนี้   

Organ (1988, อางถึงใน สุพรรณา ประทุมวัน 2544 : 45) 

 1. ลดความจําเปนในการตองดูแลรักษาทรัพยากรท่ีหายากซ่ึงมีผลตอการซอม

บํารุงรักษา 

 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรโดยเกิดผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
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 3. ชวยเพิ่มผลผลิตใหกับเพื่อนรวมงานและระบบการจัดการ 

 4. ชวยใหเกิดแนวทางการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในการประสานกิจกรรมระหวาง

สมาชิกในทีมงานและขามกลุมงาน 

 5. เพิ่มความสามารถขององคการท่ีจะดึงดูดและรักษาพนักงานท่ีดีท่ีสุด โดยการทําให

องคการเปนสถานท่ีทํางานท่ีนาทํางานดวยมากข้ึน 

 

4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 4.1 ปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

 เพียงภัทร เจริญพิทยา ( 2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความ

ผูกพันตอองคการ พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการกับผลการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะ

กรณีพนักงานในเครือ บริษัท สเปเชียลตี้กรุป จํากัด  กลุมตัวอยาง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัท สเปเชียลตี้กรุป จํากัด จํานวน 248 คน ผลการวิจัยพบวา พนักงานในเครือบริษัท สเปเชียลตี้

กรุป จํากัด มีระดับความผูกพันตอองคการและระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอยู

ในระดับสูง มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี พนักงานท่ีมีเพศและอายุตางกันมีผลการปฏิบัติงานไม

แตกตางกัน พนักงานท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน มีผลการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

 ภัทรนฤน พันธุสีดา ( 2543 : 45) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางการรับรูความ

ยุติธรรมในองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ : ศึกษากรณีพนักงานระดับ

ปฏิบัติการของรัฐแหงหนึ่งโดยศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุงาน ระดับการศึกษา สายงาน 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการเม่ือจําแนกตามอายุงานและระดับ

การศึกษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 Lovell และคณะ (2001, อางถึงใน ภัทรนฤน พันธุสีดา ( 2543 : 47) ทํา การศึกษาเร่ือง

ผลกระทบของเพศท่ีมีตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานทํา การทดลองกับท่ีปรึกษาโรงเรียนประถมชาวผิวขาวท่ีอาศัยอยูในหอพักจํานวน 96 คน 

ใหคะแนนกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของผูอ่ืน และใหคะแนนผลการปฏิบัติงานโดย

กรรมการผูจัดการหอพัก พบวา เพศหญิง จะไดรับคะแนนพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีสูงกวาเพศ

ชาย แตไมมีความแตกตางในคะแนนผลการปฏิบัติงานของท้ังสองเพศ 

 เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล ( 2542 : 49) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการกับความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการเอกชน

ขนาดใหญแหงหนึ่งจํานวน 392 คน จาก 6 กลุมงาน โดยในการวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคล
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ไดแก อายุงาน ระดับการศึกษา ลักษณะงาน และกลุมงาน ผลการวิจัยพบวาพนักงานท่ีมีอายุงาน

นอยกวาสองปจะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการดานพฤติกรรมการใหความรวมมือใน

ระดับปานกลาง สวนเพศ ระดับการศึกษา ลักษณะงานและกลุมงานนั้นมีความแตกตางกันไมมาก 

 

4.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการ 

 ณัฐยา ไพรสงบ ( 2546  :  43) ศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ

ทํางาน ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยนักศึกษาเฉพาะ

กรณีกับโรงงานผลิตอาหารวางแหงหนึ่ง พบวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน และระดับ

ความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง และมีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ

ในระดับสูง ความผูกพันตอองคการโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการ โดยดานจิตใจและดานบรรทัดฐานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการ และตัวแปรท่ีสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ คือ แรงจูงใจใน

การทํางานดานปจจัยจูงใจ ปจจัยคํ้าจุน และความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน 

 กันยา วานิชยปญญา ( 2546 : 41) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการรับรูรูปแบบ

ผูนํา ความผูกพันตอองคการพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแหง

หนึ่ง ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคการดานการคงอยูกับองคการมีความสัมพันธพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 Lepine, et al (2002, อางถึงใน เพียงภัทร เจริญพิทยา 2546 : 76) ศึกษาวิจัยเร่ือง

ธรรมชาติและมิติของพฤติกรรมเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยวิเคราะหจากแนวคิดของ Organ 

พบวา ความพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ ความยุติธรรม บุคลิกภาพ รวมถึงการใหการ

สนับสนุนของผูนํามีความสําคัญอยางมากตอมิติสวนใหญของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการ 

 Chen and Francesco (1999 , อางถึงใน วรมน เดชเมธาวีพงศ 2544 : 52) ศึกษาวิจัยเร่ือง

ของความผูกพันยึดม่ันตอองคการดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคการและดานบรรทัดฐาน ตอผล

การปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยศึกษาจากกลุมพนักงานบริษัทยา

แหงหนึ่ง ในเมืองกวางตุงสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบดวยผูบังคับบัญชาและพนักงาน 

จํานวน 254 คน พบวา ความยึดม่ันผูกพันตอองคการดานจิตในมีความสัมพันธทางบวกกับผลการ

ปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ ความยึดม่ันผูกพันตอองคการดานการคงอยู
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กับองคการมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการแตไมมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ 

 กาญจนา  นุใจกอง (2542 : 40) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ  

และพฤติกรรมในการทํางาน  ในพนักงานระดับปฏิบัติการ  ศึกษาความสัมพันธระหวาง

องคประกอบสามดานของความผูกพันตอองคการ  ไดแก ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ  ความ

ผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน และความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาท่ี กับพฤติกรรมการทํางาน 

3 ประเภท ไดแก ผลการปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจในงาน  และความตั้งใจท่ีจะออกจากงานกลุม

ตัวอยาง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการขององคการธุรกิจเอกเชนในจังหวัดเชียงใหม  จํานวน243 คน 

พบวา ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ  และความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาท่ีมีความสัมพันธ

ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตไมพบความสัมพันธทางบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติระหวางความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน กับผลการปฏิบัติงาน องคประกอบ

ท้ังสามดานของความผูกพันมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานและความตั้งใจจะออก

จากงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ความสัมพันธระหวางความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาท่ีกับความ

ผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ  สามารถทํานายความตั้งใจท่ีจะออกจากงานไดอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิต ิ

 

 4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี

ขององคการ 

 ชนัดดา เพ็ชรประยูร ( 2545 : 32) ไดศึกษาวิจัยดานการรับรูบรรยากาศขององคการ 

คุณภาพชีวิตในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานระดั บ

ปฏิบัติการบริษัทผลิตเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน โดยมีท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต

ในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานโดยรวมและคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดาน

โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดาน

ความสัมพันธทางสังคมในองคการ ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุบระหวางงานกับ

บทบาทของชีวิตดานอ่ืนๆ และดานความเกี่ยวของทางสังคมของชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมความเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 แตคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการโดยรวม 
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 วรมน เดชเมธาวีพงศ (2544 : 52) ไดทํางานศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางความ

ผูกพันยึดม่ันตอองคการคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 369 คน พบวาพยาบาลมี

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการในระดับสูง และพบวาความยึดม่ันผูกพันตอองคการดาน

จิตใจ ดานบรรทัดฐานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความยึดม่ันผูกพัน

ตอองคการดานการคงอยูกับองคการมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพคือ ความยึดม่ันผูกพันดานจิตใจ ดาน

การคงอยูกับองคการ ดานบรรทัดฐานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยสามารถรวมทํานาย

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการกยาบาลวิชาชีพ ไดรอยละ 19  

 Thompson, et al (2003, อางถึงใน สุพรรณนา ประทุมวัน 2544 : 45) ไดศึกษา

วัฒนธรรมการทํางานและชีวิตครอบครัวพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดานเปาหมายการทํางาน

แบบดั้งเดิม คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานท่ีทาทาย และคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน

ชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององค 

 สุพรรณนา ประทุมวัน ( 2544 : 43) ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตสายยาง 

จํานวน 441 คน พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานผลิตสายยางอยูระดับสูง 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการและผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี พนักงานท่ีมีคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานในระดับสูง มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการดีกวาพนักงานท่ีมีระดับ

คุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับต่ํา และพบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน เม่ือศึกษารายไดพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน

โอกาสการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ดานบูรณาการสังคม ดานสิทธิของพนักงานมี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาขิกท่ีดีขององคการ 

 ประไพพร สิงหเดช (2539 : 39) ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ:ศึกษากรณีขาราชการกรมคุมประพฤติ

ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธทางสังคมในองคการมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการ 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงาน โดยผูวิจัยได

ดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาและการตรวจสอบความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิตท่ีใชในการในการวิเคราะหขอมูล 

5. ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนพนักงานระดับปฏิบัติการขององคการภาคเอกชน

แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงออกเปน 3 กลุมหลักๆ คือ ผูบริหาร ผูจัดการ และ

พนักงาน โดยแบงออกเปน  6 สวนงาน ดังนี้ สวนงานการเงินและบัญชี สวนงานธุรกิจสัมพันธและ

พัฒนา สวนงานประชาสัมพันธ สํานักกฎหมาย สวนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สวนงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยประกอบดวย 4 สายงาน ไดแก สายงานการตลาด สายงานพัฒนาโซลูช่ันส 

สายงานปฏิบัติการ สายงานปฏิบัติดานการบริการ บริษัทแอดวาซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

(ออนไลน) 2552 อางอิงเม่ือ 23 สิงหาคม 2552 จาก http : // www.ais.co.th 

/corporate_management_th.html และไดดําเนินการสุมโดยใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบไมมี

ความนาจะเปนโดยเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ ( accidental sampling) (สิน พันธุพินิจ 2547 : 128) 

ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามเฉพาะ 5 สวนงานเทานั้น รวมท้ังส้ินมีพนักงานระดับปฏิบัติการ 582 คน 

ซ่ึงยังปฏิบัติงานอยูในชวงการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนกันยายน -ตุลาคม 2552 การวัดตัวแปรใน

คร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธีใหพนักงานระดับปฏิบัติการเปนผูประเมิน 

 

 

http://www.ais.co.th/�
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 1.2 กลุมตัวอยาง 

 เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยมีกลุมตัวอยางคือพนักงานระดับ

ปฏิบัติการขององคการภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 237 คน ผูวิจัยจึงได

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane  (2003, อางถึงใน กันยา  พีรพัฒนา

นันท 2546 : 37) ดังจะแสดงดังนี้ 

ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณโดยสูตรดังนี้ 

สูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง  

   
e2N1

N
  n         

+
 =   

 

 เม่ือ   n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

         N  =  จํานวนประชากร 

                e  =  คาความคลาดเคล่ือน  ซ่ึงกําหนดเทากับ 0.05 

 แทนคาในสูตร 

   
0.05)2582(1

582
     n         

+
 =     

   ≈ 237.06 

 ดังนั้น จะเห็นไดวามีขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมจํานวน   237 คน แตผูวิจัยไดเก็บขอมูล

ของกลุมตัวอยางเพิ่มข้ึนเปนจํานวนเทากับ 245 คน เพื่อใหเกิดความสมบูรณของแบบสอบถามไดมี

ความครบถวน 

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในศึกษาและการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

 2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดย

แบงเปน 4 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียดของแบบสอบถามแตละตอนดังตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  7 ขอ 

ไดแก เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได (ตอเดือน) และ ตําแหนงงาน  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน ท่ีสรางโดยนํา

แนวคิดและองคประกอบของ Allen and Meyer (1990, อางถึงใน กันยา  พีรพัฒนานันท  2546) ท่ีมี

ลักษณะเปนมาตรวัดตามแบบประเมินคา ( Rating  Scale) ตามแนวทางของ  Likert Scale  โดยเปน
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ขอความท่ีใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  แบงออกเปน 5 ระดับ คือ ไมจริง จริงเล็กนอย 

ปานกลาง จริงมาก จริงมากท่ีสุด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ดาน ประกอบดวย 

1. ดานความรูสึกตอองคการ จํานวน  8 ขอ เปนขอคําถามทางบวก  8 ขอ ไดแก ขอ 1, 2, 

3, 4,5, 6, 7, และ 8  

 2. ดานความตอเนื่องตอองคการ จํานวน  8 ขอ เปนขอคําถามทางบวก  6 ขอ ไดแก ขอ 9, 

10,11, 13, 14, 15 และเปนขอคําถามทางลบ 2 ขอ ไดแก ขอ 12, 16 

 3. ดานบรรทัดฐานตอองคการ จํานวน  7 ขอ เปนขอคําถามทางบวก  8 ขอ ไดแก ขอ 17, 

18,19, 20, 21, 22, 23 

 ซ่ึงแบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามท่ีใหพนักงานระดับปฏิบัติงานประเมินโดยมีการ

แบงองคประกอบของความผูกพันตอองคการซ่ึงสามารถอธิบายลักษณะโดยท่ัวไปของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงแตละขอเปนแบบมาตรประเมินคา ( Rating  Scale )  ตามแนวทางของ  Likert 

Scale  ซ่ึงจะวัดใน 5  ระดับดวยกัน 

 เกณฑในการใหคะแนนของแบบทดสอบความผูกพันตอองคการ 

        ตัวเลือกตอบ  ขอคําถามทางบวก  ขอคําถามทางลบ 

           (คะแนน)       (คะแนน)  

  จริงมากท่ีสุด   5   1 

  จริงมาก   4   2 

  ปานกลาง   3   3 

  จริงเล็กนอย   2   4 

  ไมจริง    1   5 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ี

ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมาจากสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ  (2540: 18-19) ท่ีมีลักษณะเปนมาตรวัดตาม

แบบประเมินคา ( Rating  Scale) ตามแนวทางของ  Likert Scale  โดยเปนขอความท่ีใหผูตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง เล็กนอย ไม

เลย ประกอบดวยขอคําถามเชิงบวกจํานวน 23 ขอ โดยขอคําถามจะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 4 ดาน คือ 

 1. ดานรางกาย มีจํานวน 6 ขอ ไดแกขอท่ี 1-6 

 2. ดานจิตใจ มีจํานวน 6 ขอ  ไดแกขอท่ี  7-12 

 3. ดานความสัมพันธทางสังคม มีจํานวน 5 ขอ ไดแกขอท่ี 13-17 

 4. ดานส่ิงแวดลอม มีจํานวน 6 ขอ ไดแกขอท่ี 18-23 
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 เกณฑในการใหคะแนนของแบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน  

  ตัวเลือกตอบ  ขอคําถามทางบวก   

           (คะแนน)        

  มากท่ีสุด   5   

  มาก    4    

  ปานกลาง   3   

  เล็กนอย   2    

  ไมเลย    1 

 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามวัดระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยผูวิจัย

ไดพัฒนาข้ึนมาจากแบบสอบถามของเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล (2542) ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตรวัดตามแบบ

การประเมินคา (Rating  Scale) ตามแนวทางของ  Likert Scale โดยเปนขอคําถามท่ีใหผูตอบแสดง

ความคิดเห็นและไดจําแนกออกเปน 5 ระดับ คือไมเคยปฏิบัติ นอยคร้ัง  นาน ๆ คร้ัง   บอยคร้ัง  และ

สมํ่าเสมอ  ประกอบดวยคําถามเชิงบวกจํานวน 15  ขอ ครอบคลุมพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการท้ัง 5 ดานคือ 

 1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือมีจํานวน 3 ขอ  ไดแกขอท่ี  1 -3  

 2. พฤติกรรมความสุภาพออนนอมมีจํานวน  3 ขอ ไดแกขอท่ี  4 – 6 

 3. พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬามีจํานวน 3 ขอ ไดแกขอท่ี  7 – 9 

 4. พฤติกรรมการใหความรวมมือมีจํานวน  3 ขอ  ไดแกขอท่ี  10 – 12 

 5. พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ีมีจํานวน  3 ขอ  ไดแก ขอท่ี  13 – 15 

 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  

  ตัวเลือกตอบ  ขอคําถามทางบวก   

          (คะแนน)  

  สมํ่าเสมอ   5  

  บอยคร้ัง    4  

  นาน ๆ คร้ัง    3  

  นอยคร้ัง    2    

  ไมเคยปฏิบัติ   1 
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 2.2 การตรวจสอบความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

  2.2.1 เนื่องจากเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ดังนั้น ผูวิจัยจึง

นําแบบสอบถามท้ัง 4 ตอน ใหอาจารยท่ีปรึกษาใหขอเสนอแนะ  คําแนะนําและพิจารณาความ

เหมาะสมของแบบสอบถาม  แลวนํามาแกไขตามขอเสนอแนะ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของ

เนื้อหาในส่ิงท่ีตองการวัดจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามมาขอเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

   2.2.2 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขไปทดลองใช ( Try Out) กับกลุม

ตัวอยางซ่ึงเปนพนักงานบริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัลพลาย จํากัด แผนก Technical Repairing ฝาย 

Dealer Repair Center จํานวน 30 คน โดยกลุมพนักงานมีความใกลเคียงกับประชากรท่ีทําการศึกษา

อยู 

   2.2.3 วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อ

คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ซ่ึงผลการ

วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม เทากับ 0.9291 (สิน พันธุพินิจ  2547 : 191) 

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary   Data) 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ   โดยผูวิจัยมีเคร่ืองมือในการทําวิจัยคือ  

แบบสอบถาม  ซ่ึงมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี ้

  3.1.1 ผูวิจัยทําหนังสือจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อนําหนังสือไปขอความอนุเคราะหจากผูจัดการฝายทรัพยากร

บุคคลขององคการท่ีจะทําการศึกษา เพื่อใหพนักงานท่ีเปนกลุมตัวอยางชวยตอบแบบสอบถาม    

  3.1.2 ผูวิจัยรับหนังสือพรอมกับนําแบบสอบถามไปยังองคการท่ีจะทํา

การวิจัย เพื่อประสานงานกับหัวหนาฝายทรัพยากรบุคคลในเร่ืองการนัดหมายในการดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูล และการช้ีแจงการตอบแบบสอบถาม 

  3.1.3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืน

จากองคการจากองคการธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมภาคเอกชนท่ีผูวิจัยเขาไปเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.1.4 ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุด จากนั้นนํามา

ใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  แลวลงรหัสในแบบสอบถาม 

  3.1.5 นําขอมูลท่ีไดจากขอ  3.1.4 มาวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติดวย

คอมพิวเตอร 
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 3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) 

 เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษา คนควา และรวบรวมเกี่ยวกับเร่ือง การศึกษาความผูกพัน

ตอองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ จากหนังสือ  

วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย  ตลอดจนทางเว็บไซตตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

4.การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ  โดยนําขอมูลจากแบบสอบถาม

มาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (The Statistical Packages for the Social Sciences) ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี ้

 4.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 สถิตท่ีใชคือ คาความถ่ี  คาเฉล่ีย  คารอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

 4.2 ขอมูลท่ีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

 เปนการใหพนักงานระดับปฏิบัติการแสดงความเห็นวาตนมีพฤติกรรมความผูกพันตอ

องคการอยูในระดับใดเพื่อแสดงใหเห็นวามีพฤติกรรมในการทํางานมีความคงเสนคงวา 

ในการทํางาน ความตอเนื่องในการทํางาน โดยไมโยกยายเปล่ียนแปลงท่ีทํางาน ซ่ึงมีการแปล

ความหมายคาเฉล่ียของผลการวิเคราะห โดยกําหนดความกวางของอันตรภาคช้ัน ดังตอไปนี้ 

(ธานินทร  ศิลปจารุ 2550 : 77) 

 4.50 – 5.00 =  จริงมากท่ีสุด  (พนักงานมีความผูกพันตอองคการมากท่ีสุด) 

 3.50 -4.49 =  จริงมาก  (พนักงานมีความผูกพันตอองคการมาก)   

 2.50 – 3.49  =  ปานกลาง  (พนักงานมีความผูกพันตอองคการปานกลาง) 

 1.50 -2.49    =  จริงเล็กนอย  (พนักงานมีความผูกพันตอองคการเพียงเล็กนอย) 

 1.00 -1.49    =  ไมจริง  (พนักงานไมมีความผูกพันตอองคการเลย) 
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 4.3 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 เปนการใหพนักงานระดับปฏิบัติการแสดงความเห็นวาตนมีคุณภาพชีวิตในแตละดาน

ในการการทํางานของตนวาอยูในระดับใด ซ่ึงมีการแปลความหมายคาเฉล่ียของผลการวิเคราะห  

โดยกําหนดความกวางของอันตรภาคช้ัน ดังตอไปนี ้(ธานินทร  ศิลปจารุ 2550 : 77) 

 4.50 – 5.00  =  มากท่ีสุด (พนักงานไดรับคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด) 

 3.50 -4.49    =   มาก (พนักงานไดรับคุณภาพชีวิตมาก)  

 2.50 – 3.49   =  ปานกลาง (พนักงานไดรับคุณภาพชีวิตปานกลาง) 

 1.50 -2.49     =  เล็กนอย (พนักงานไดรับคุณภาพชีวิตนอย) 

 1.00 – 1.49   =  ไมเลย (พนักงานไมเคยไดรับคุณภาพชีวิตเลย) 

 

 4.4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ    

 เปนการใหพนักงานระดับปฏิบัติงานแสดงความเห็นวา  ตนมีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการ

เปนสมาชิกท่ีดีขององคการในแตละดานอยูในระดับใด  ซ่ึงมีการแปลความหมายคาเฉล่ียของผล

การวิเคราะห  โดยกําหนดความกวางของอันตรภาคช้ัน ดังตอไปนี ้(ธานินทร  ศิลปจารุ 2550 : 77) 

 4.50 - 5.00 =   สมํ่าเสมอ (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ) 

 3.50 – 4.49  =   บอยคร้ัง (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีบอยคร้ัง) 

 2.50 - 3.49   =   นาน ๆ คร้ัง (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีนานๆ คร้ัง) 

  1.50 - 2.49  =   นอยคร้ัง (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีนอยคร้ัง) 

 1.00 - 1.49   =   ไมเคยปฏิบัติ (พนักงานไมเคยมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี) 

 

 4.5 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบลําดับท่ีสเปยรแมน (Spearman rank order-

correlation) ใชในการวิเคราะหขอมูลแบบเรียงกันกับตัวแปร 2 ตัว โดยคํานวณจากคาประชากร 

(Ps) หรือ คํานวณจากกลุมตัวอยาง (คา rs) โดยคาท่ีวิเคราะหได เรียกวา สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบลําดับท่ีสเปยรแมน 
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5.ขั้นตอนการดําเนินงานวจัิย 

 ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

กจิกรรม 
เดือน 

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

5.1 กําหนดหัวขอวิจัยและเสนอตอ

อาจารยท่ีปรึกษา 

 

            

5.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก

หนังสือ  บทความ  วารสาร งานวิจัย  

เอกสารอ่ืนๆ และอินเตอรเน็ต 

   
 

 

 

        

5.3 สงหัวของานวิจัยและช่ืออาจารยท่ี

ปรึกษาตอคณะกรรมการดําเนินงาน

วิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ 

   
 

         

5.4 สงความกาวหนาของงานวิจัยระยะ

ท่ี 1 (บทท่ี 1) พรอมท้ังปรับเปล่ียนงาน

ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

     
 

       

5.5 สงความกาวหนาของงานวิจัยระยะ

ท่ี 2 (บทท่ี 1-3 และแบบสอบถาม) 

พรอมท้ังปรับเปล่ียนงานตามคําแนะนํา

ของอาจารยท่ีปรึกษา 

      
 

  

 

    

5. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล       
 

      

5.7 วิเคราะหและประมวลผลขอมูล         
 

    

5.8 สงความกาวหนาของงานวิจัยระยะ

ท่ี 3 (ฉบับสมบูรณ) พรอมท้ังปรับ 

เปล่ียนงานตามคําแนะนําของอาจารยท่ี

ปรึกษา 
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บทที4่ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 จากการศึกษาเร่ือง “ การศึกษาความผูกพัน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ กรณีศึกษา : องคการธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชน

แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยได

คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน  ( Taro Yamane)  โดยกําหนดคาความ

คลาดเคล่ือนไวท่ี 5 %  หรือท่ีระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05  ทําใหไดจํานวนกลุมตัวอยางมากกวาหรือ

เทากับ  237 คน ผูวิจัยไดเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางเพิ่มข้ึนเปนจํานวนเทากับ 245 คนเพื่อใหเกิด

ความสมบูรณของแบบสอบถามไดมีความครบถวน จึงทําการแจกแบบสอบถามไปเปนจํานวน 250  

ชุด ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชคาความถ่ีและ

คารอยละ ประกอบดวย เพศ  อายุ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได (ตอเดือน) และ

ตําแหนง 

 ตอนท่ี  2 การวิเคราะหขอมูลความผูกพันตอองคการ โดยใชคาความถ่ี  คาเฉล่ีย   

คารอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ตอนท่ี  3 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยใชคาความถ่ี  คาเฉล่ีย 

 คารอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ตอนท่ี  4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยใช

คาความถ่ี  คาเฉล่ีย  คารอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

 ตอนท่ี  6 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที ่2-3 ดังนี ้

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีเปนกลุมตัวอยางแยกตาม

ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได (ตอเดือน) 

และตําแหนง ดังแสดงในตารางท่ี 2 ดังนี ้

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  

                จําแนกตามเพศ อาย ุอายุงาน สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือน 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

อายุ 

ตํ่ากวา 25 ป 

25-35 ป 

36-45 ป 

46-55 ป 

56-60 ป 

อายุงาน  

1-5  ป 

6-10 ป 

11-15 ป 

16-20 ป 

21-25 ปขึ้นไป 

สถานภาพ 

โสด 

แตงงาน 

หมาย 

หยาราง 

แยกกันอยู 

 

143 

102 

 

15 

126 

55 

35 

14 

 

91 

69 

40 

24 

21 

 

111 

84 

8 

19 

23 

58.4 

41.6 

 

6.2 

51.4 

22.4 

14.3 

5.7 

 

37.1 

28.2 

16.3 

9.8 

8.6 

 

45.3 

34.3 

3.3 

7.8 

9.5 
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ตารางท่ี 2 จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  

                จําแนกตามเพศ อาย ุอายุงาน สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือน (ตอ) 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

การศึกษา 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. 

ปวส. หรือ อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 

รายได้ ต่อเดอืน 

5,000 – 10,000     บาท 

10,001 – 15,000   บาท 

15,001 – 20,000   บาท 

20,001 – 25,000   บาท 

25,001 – 30,000   บาท 

30,001 บาทขึ้นไป 

 

6 

13 

 

26 

171 

29 

 

5 

36 

40 

81 

51 

32 

 

2.5 

5.3 

 

10.6 

69.8 

11.8 

 

2 

14.7 

16.3 

33.1 

20.8 

13.1 

 

 

 จากตารางท่ี 2 เม่ือทําการจําแนกกลุมตัวอยางของพนักงานองคการภาคเอกชนแหงนี้

โดยจําแนกตามเพศ อาย ุอายุงาน สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-35 ป มีอายุงาน 1-5 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี และมีรายได ตอเดือน ระหวาง 20,001 – 25,000  บาท โดยคิดเปนรอยละ 58.4, 51.4,  

37.1, 45.3, 69.8 และ33.1 ตามลําดับ 

 

\ 
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ตารางท่ี 3  จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร   

  จําแนกตามตําแหนง 

  

ตําแหน่งงาน จํานวน ร้อยละ 

Marking office 10 4.1 

Financial office 10 4.1 

Accounting Office 16 6.5 

Corporate Secretary 9 3.8 

Security Monitoring Engineer 7 2.9 

Engineer 20 8.2 

Senior Engineer 6 2.4 

Media Management Manager 11 4.5 

Communication  Management  7 2.9 

Public   relations 3 1.2 

Customer Care  Office 12 4.9 

Serenade Assistant  Office 4 1.6 

International Roaming Inbound 4 1.6 

Legal Specialist 6 2.4 

IT  Security Consultant 4 1.6 

IT Auditor 12 4.9 

Programmer Analyst 5 2.0 

Senior Tester 5 2.0 

Billing Application Analyst 5 2.0 

Data Warehouse Operation  Analyst 7 2.9 

SMEs Partner Management 6 2.4 

Engineer (Network Routing Management) 5 2.0 

Service Management  8 3.3 

Engineering Supervisor 7 2.9 

Technical Repairing 6 2.4 

Craftsman 10 4.1 

HR.  14 5.8 

Component 4 1.6 

รวม 245 100.0 
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จากตารางท่ี 3 เม่ือทําการจําแนกกลุมตัวอยางของพนักงานองคการภาคเอกชนแหงนี้โดย

จําแนกตามตําแหนง พบวากลุมตัวอยางของพนักงานองคการสวนใหญมีตําแหนง Engineer 

รองลงมาตําแหนง Accounting Office และตําแหนง HR โดยคิดเปน รอยละ 8.2, 6.5 และ 5.8

ตามลําดับ 

 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความผูกพนัต่อองค์การ แสดงในตารางที ่4-7 ดังนี ้

 ความผูกพันตอองคการของพนักงาน ท่ีสรางโดยนําแนวคิดและองคประกอบของ Allen 

and Meyer (1993) แบงออกเปน 3 ดาน ดังตอไปนี้ 

 1. ดานความรูสึกตอองคการ  

 2. ดานความตอเนื่องตอองคการ  

 3. ดานบรรทัดฐานตอองคการ  

 

ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ

 แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานความรูสึกตอองคการ 

 

 

 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

1. ด้านความรู้สึกต่อ

องค์การ 

ระดบัพฤติกรรม  

X  

 

(S.D.) 

 

แปลผล 

ไม่จริง จริง

เลก็น้อย 

ปาน 

กลาง 

จริงมาก 

 

จริงมาก

ทีสุ่ด 

1.รูสึกมีความสุขมากที่ได

ทํางานในองคการแหงนี้ 

17 

(6.9) 

34 

(13.9) 

100 

(40.8) 

82 

(33.5) 

12 

(4.9) 
3.15 0.96 

ปาน

กลาง 

2.ชอบที่จะพูดถึงองคการ

ใหผูอื่นฟง 
12 

(4.9) 

39 

(15.9) 

86 

(35.1) 

96 

(39.2) 

12 

(4.9) 
3.23 0.94 

ปาน

กลาง 

3.รูสึกวาปญหาของ

องคการก็คือปญหาของ

ขาพเจา 

7 

(2.8) 

32 

(13.1) 

109 

(44.5) 

80 

(32.7) 

17 

(6.9) 
3.28 0.88 

ปาน

กลาง 

4.ไมคิดวาจะสามารถรัก

องคการใดเทาองคการ

แหงนี้ 

9 

(3.7) 

29 

(11.8) 

107 

(43.7) 

83 

(33.9) 

17 

(6.9) 
3.28 0.88 

ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ

 แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานความรูสึกตอองคการ (ตอ) 

 

  

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา พนักงานมีพฤติกรรมความผูกพันขององคการ ดาน ความรูสึกตอ

องคการในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเกี่ยวกับ ( X = 3.31) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว

พบวา พนักงานสวนใหญมี ความภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งขององคการ รองลงมา เห็นวาองคการแหง

นี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอตนเอง และองคการแหงนี้เปรียบเสมือนครอบครัวของตนเอง 

( X = 3.44, 3.39 และ3.38 ตามลําดับ) 

 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

1. ด้านความรู้สึกต่อ

องค์การ 

ระดบัพฤติกรรม  

X  

 

(S.D.) 

 

แปลผล 

ไม่จริง จริง

เลก็น้อย 

ปาน 

กลาง 

จริงมาก 

 

จริงมาก

ทีสุ่ด 

5. องคการแหงนี้

เปรียบเสมือน

ครอบครัวของขาพเจา 

5 

(2.0) 

22 

(9.0) 

108 

(44.1) 

94 

(38.4) 

16 

(6.5) 
3.38 0.81 

ปาน

กลาง 

6.ภูมิใจที่ไดเปนสวน

หนึ่งขององคการ 
4 

(1.6) 

25 

(10.2) 

100 

(40.8) 

90 

(36.7) 

26 

(10.7) 
3.44 0.87 

ปาน

กลาง 

7.องคการแหงนี้มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอ

ขาพเจา 

8 

(3.3) 

23 

(9.4) 

103 

(42.0) 

88 

(35.9) 

23 

(9.4) 
3.39 0.90 

ปาน

กลาง 

8.รูสึกเสมือนเปนสวน

หนึ่งขององคการแหงนี้ 

 

7 

(2.9) 

30 

(12.2) 

103 

(42.0) 

85 

(34.7) 

20 

(8.2) 
3.33 0.90 

ปาน

กลาง 

รวม 3.31 0.89 
ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 5  จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ

 แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานความตอเนื่องตอองคการ  

 

 

 

 

ความผูกพนัต่อ

องค์การ 

2. ด้านความต่อเน่ือง

ต่อองค์การ 

ระดบัพฤติกรรม  

X  

 

(S.D.) 

 

แปลผล 

ไม่จริง จริง

เลก็น้อย 

ปาน 

กลาง 

จริงมาก 

 

จริงมาก

ทีสุ่ด 

1.รูสึกกังวลหากตอง

ออกจากองคการนี้ไป

โดยที่ยังไมสามารถ

หาองคการใหมได 

9 

(3.7) 

23 

(9.4) 

9 

(3.7) 

23 

(9.4) 

9 

(3.7) 
3.42 0.90 

ปาน

กลาง 

2. คิดวาจะประสบ

ปญหาอยางมาก

ภายหลังจากที่

ตัดสินใจออกจาก

องคการแหงนี้ 

10 

(4.1) 

26 

(10.6) 

101 

(41.2) 

75 

(30.6) 

33 

(13.5) 
3.39 0.98 

ปาน

กลาง 

3.จะสูญเสีย

ผลประโยชนอยาง

มากหากลาออกจาก

องคการแหงนี้ 

9 

(3.7) 

38 

(15.5) 

97 

(39.6) 

81 

(33.0) 

20 

(8.2) 
3.26 0.94 

ปาน

กลาง 

4.มีทางเลือกที่นอย

มากในการพิจารณา

ลาออกจากองคการ

แหงนี้ 

12 

(4.9) 

29 

(11.8) 

100 

(40.9) 

75 

(30.6) 

29 

(11.8) 
2.61 0.97 

ปาน

กลาง 

5.เหตุผลสําคัญที่ทํา

ใหขาพเจาทํางาน

ใหกับองคการนี้ตอไป

เนื่องจากองคการนี้

ใหผลประโยชนแก

ขาพเจา  

 

 

5 

(2.0) 

26 

(10.6) 

112 

(45.7) 

89 

(36.4) 

13 

(5.3) 
3.33 0.99 

ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ

 แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานความตอเนื่องตอองคการ (ตอ) 

 

  

 จากตารางท่ี 5 พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการ ดานความตอเนื่องตอองคการ 

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.17 ) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา พนักงานสวน

ใหญคิดวาองคการไมสามารถใหในส่ิงท่ีตนเองตองการได รองลงมา รูสึกกังวลหากตองออกจาก

องคการนี้ไปโดยท่ียังไมสามารถหาองคการใหมได  และคิดวาจะประสบปญหาอยางมาก ภายหลัง

จากท่ีตัดสินใจออกจากองคการแหงนี ้( X = 3.49 , X = 3.42 และ3.39 ตามลําดับ) 

 

ความผูกพนัต่อ

องค์การ 

2. ด้านความต่อเน่ือง

ต่อองค์การ 

ระดบัพฤติกรรม  

X  

 

(S.D.) 

 

แปลผล 

ไม่จริง จริง

เลก็น้อย 

ปาน 

กลาง 

จริงมาก 

 

จริงมาก

ทีสุ่ด 

6.ขาพเจาทุมเทใหกับ

องคการนี้อยางมาก

ดังนั้นขาพเจาไมควร

ยายไปทํางานกับ

องคกรอื่น 

8 

(3.3) 

 

 

33 

(13.4) 

 

 

72 

(29.4) 

 

 

95 

(38.8) 

 

 

37 

(15.1) 

 

 

3.32 

 

 

0.81 

 

 

ปาน

กลาง 

 

 

7.องคการไมสามารถ

ใหในสิ่งที่ขาพเจา

ตองการได 

28 

(11.5) 

92 

(37.6) 

78 

(31.8) 

41 

(16.7) 

6 

(2.4) 

3.49 

 

1.0 

 

ปาน

กลาง 

8. เชื่อวาพนักงานไม

จําเปนตองมีความ

จงรักภักดีตอองคการ 

47 

(19.2) 

 

79 

(32.2) 

 

72 

(29.4) 

 

40 

(16.3) 

 

7 

(2.9) 

 

2.51 

 

 

1.1 

 

 

ปาน

กลาง 

 

รวม 3.17 0.96 
ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 6  จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ

 แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานบรรทัดฐานตอองคการ 

 

 

 

 

ความผูกพนัต่อ

องค์การ 

3.ด้านบรรทดัฐานต่อ

องค์การ 

ระดบัพฤติกรรม  

X  

 

(S.D.) 

 

แปลผล 

ไม่จริง จริง

เลก็น้อย 

ปาน 

กลาง 

จริงมาก 

 

จริงมาก

ทีสุ่ด 

1.ขาพเจารูสึกผิดหาก

ตองยายจากองคการ

ไป 

9 

(3.7) 

31 

(12.7) 

73 

(29.7) 

86 

(35.1) 

46 

(18.8) 
3.53 1.05 

จริง

มาก 

2.เหตุผลสําคัญ

ประการหนึ่งที่ทําให

ขาพเจาทํางานเพื่อ

องคการตอไปเพราะ

เชื่อวาความจงรักภักดี

เปนสิ่งที่สําคัญ 

3 

(1.2) 

31 

(12.7) 

89 

(36.3) 

106 

(43.3) 

16 

(6.5) 
3.41 0.84 

ปาน

กลาง 

3.แมวาองคการอื่นจะ

เสนองานที่ดีกวาแต

ขาพเจารูสึกวาเปนสิ่ง

ที่ไมถูกตองหากจะ

ลาออกจากองคการนี้

ไป 

5 

(2.0) 

53 

(21.7) 

86 

(35.1) 

75 

(30.6) 

26 

(10.6) 
3.26 0.98 

ปาน

กลาง 

4.ถูกสั่งสอนใหเชื่อใน

คุณคาของการ

จงรักภักดีตอองคการ

เพียงองคการเดียว 

5 

(2.0) 

16 

(6.5) 

108 

(44.1) 

96 

(39.2) 

20 

(8.2) 
3.44 0.82 

ปาน

กลาง 

5.จะไมลาออกจาก

องคการแหงนี้แมวา

ขาพเจาจะไดรับ

ประโยชนจากการ

ลาออก 

 

13 

(5.3) 

21 

(8.6) 

106 

(43.3) 

79 

(32.2) 

26 

(10.6) 
3.34 0.96 

ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี6  จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ

 แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานบรรทัดฐานตอองคการ (ตอ ) 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการ ดานบรรทัดฐานตอองคการ 

ในภาพรวมอยูในระดับ ( X = 3.42 ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญคิดวาเปนส่ิง

ท่ีดีหากเขาสามารถอยูในองคการแหงนี้ตลอดอายุการทํางานของเขาได รองลงมา รูสึกผิดหากตอง

ยายจากองคการไป และ รูสึกผิดหากตองลาออกจากองคการแหงนี ้ ( X = 3.54, 3.53 และ3.46 

ตามลําดับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพนัต่อ

องค์การ 

3.ด้านบรรทดัฐานต่อ

องค์การ 

ระดบัพฤติกรรม  

X  

 

(S.D.) 

 

แปลผล 

ไม่จริง จริง

เลก็น้อย 

ปาน 

กลาง 

จริงมาก 

 

จริงมาก

ทีสุ่ด 

6.ขาพเจารูสึกผิดหาก

ตองลาออกจาก

องคการแหงนี้ 

13 

(5.3) 

20 

(8.2) 

93 

(38.0) 

80 

(32.6) 

39 

(15.9) 
3.46 1.03 

ปาน

กลาง 

7. เปนสิ่งที่ดีหาก

ขาพเจาสามารถอยูใน

องคการแหงนี้ตลอด

อายุการทํางานของ

ขาพเจาได 

4 

(1.6) 

23 

(9.4) 

95 

(38.8) 

82 

(33.5) 

41 

(16.7) 
3.54 0.93 

จริง

มาก 

รวม 3.42 0.94 
ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 7  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอ  

  ตอ ความผูกพันตอองคการในภาพรวม 

 

ความผูกพนัต่อองค์การ X      (S.D.) แปลผล 

ดานความรูสึกตอองคการ 3.31 0.89 ปานกลาง 

ดานความตอเนื่องตอองคการ 3.17 0.96 ปานกลาง 

ดานบรรทัดฐานตอองคการ 3.42 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.93 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 7 พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการ ในภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง ( X = 3.30 ) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมีความผูกพันดาน บรรทัด

ฐานตอองคการมากท่ีสุด รองลงมา มีความผูกพันดาน ความรูสึกตอองคการ และมีความผูกพันดาน

ความตอเนื่องตอองคการ ( X = 3.42,  3.31 และ3.17 ตามลําดับ) 
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ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวติในการทาํงาน แสดงในตารางที ่8-12 ดังนี ้

 คุณภาพชีวิตในการทํางานผูวิจัยใชแบบสอบถามของสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ 

(2540: 18-19) เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 4 ดาน ดังนี ้

 1. ดานรางกาย  

 2. ดานจิตใจ  

 3. ดานความสัมพันธทางสังคม  

 4. ดานส่ิงแวดลอม 

 

ตารางท่ี 8 จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ

 แบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรางกาย 

คุณภาพชีวติในการ

ทาํงาน 

1.ด้านร่างกาย 

ระดบัความคดิเห็น  

X  

 

(S.D.) 

 

แปลผล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง เลก็น้อย 

 

ไม่เลย 

 

1.ทานพอใจกับ

สุขภาพของทาน

ในชวงนี้ 

55 

(22.4) 

82 

(33.5) 

73 

(29.8) 

25 

(10.2) 

10 

(4.1) 
3.60 1.07 มาก 

2.ทานมีพลังเพียง

พอที่จะทําสิ่งตางๆ 

ในแตละวัน(ทั้งเร่ือง

งาน หรือการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน) 

64 

(26.1) 

76 

(31.0) 

72 

(29.5) 

27 

(11.0) 

6 

(2.4) 
3.67 1.05 มาก 

3.ทานนอนหลับเปน

ปกติ 

23 

(9.4) 

90 

(36.7) 

94 

(38.4) 

33 

(13.5) 

5 

(2.0) 
3.38 0.90 

ปาน

กลาง 

4.ทานใชยารักษาโรค

เพื่อบรรเทาอาการ

เจ็บปวย 

21 

(8.6) 

81 

(33.1) 

87 

(35.5) 

38 

(15.5) 

18 

(7.3) 
3.20 1.04 

ปาน

กลาง 

5.ทานรูสึกวา ทานมี

สุขภาพแข็งแรง 

35 

(14.3) 

93 

(38.0) 

91 

(37.1) 

23 

(9.4) 

3 

(1.2) 
3.55 0.90 มาก 

6.ทานสามารถทํางาน

ไดอยางเต็มที ่

 

40 

(16.3) 

92 

(37.6) 

87 

(35.5) 

21 

(8.6) 

5 

(2) 
3.57 0.93 มาก 

รวม 3.49 0.98 
ปาน

กลาง 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา พนักงานมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน

รางกาย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.49 ) และ พิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงาน

สวนใหญมีพลังเพียงพอท่ีจะทําส่ิงตางๆ ในแตละวันท้ังเร่ืองงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน 

รองลงมามีความพอใจกับสุขภาพของตนเอง  และสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี ( X  = 3.67, 3.60 

และ3.57 ตามลําดับ) 

 

ตารางท่ี 9 จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ

 แบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ดานจิตใจ 

  

  

คุณภาพชีวติในการ

ทาํงาน 

2. ด้านจิตใจ 

ระดบัความคดิเห็น  

X  

 

(S.D.) 

 

แปลผล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง เลก็น้อย 

 

ไม่เลย 

 

1. ทานรูสึกพึงพอใจ

ในชีวิต  

(เชนมีความสุขความ

สงบ มีความหวัง) 

50 

(20.0) 

76 

(31.0) 

84 

(34.5) 

30 

 (12.5) 

5 

(2.0) 
3.55 1.01 มาก 

2.ทานมีสมาธิในการ

ทํางานในปจจุบัน 
33 

(13.5) 

94 

(38.4) 

89 

(36.3) 

26 

(10.6) 

3 

(1.2) 
3.52 0.90 มาก 

3.ทานรูสึกพอใจใน

ตนเอง 

44 

(18.0) 

99 

(40.4) 

68 

(27.8) 

31 

(12.6) 

3 

(1.2) 
3.61 0.96 มาก 

4.ทานยอมรับรูปราง

หนาตาของตัวเอง 

37 

(15.1) 

98 

(40.0) 

76 

(31.0) 

31 

(12.7) 

3 

(1.2) 
3.55 0.94 มาก 

5.ทานพอใจที่สามารถ

ทําสิ่งตางๆ ไดสําเร็จ

ลุลวงไปไดในแตละ

วัน 

38 

(15.5) 

93 

(38.0) 

77 

(31.4) 

32 

(13.1) 

5 

(2.0) 
3.51 0.97 มาก 

6.ทานรูสึกวาชีวิตของ

ทานมีความหมาย 

 

42 

(17.1) 

94 

(38.4) 

69 

(28.2) 

33 

(13.4) 

7 

(2.9) 
3.53 1.02 มาก 

รวม 3.54 0.97 มาก 
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 จากตารางท่ี 9 พบวา พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน

จิตใจ ในภาพรวมอยูในระดับท่ีมาก ( X  = 3.54 ) และพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญ

รูสึกพอใจในตนเอง รองลงมามีความรูสึกพึงพอใจในชีวิต  เ ชนมีความรูสึกสงบ มีความหวัง  และ 

ยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเอง  และรูสึกวาชีวิตของ ตนเองมีความหมาย ( X  = 3.61, 3.55 และ

3.53 ตามลําดับ) 

 

ตารางท่ี 10 จํานวน รอยละ และ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ

 แบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความสัมพันธทางสังคม 

 

  

 จากตารางท่ี 10 พบวา พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน

ความสัมพันธทางสังคม ในภาพรวมอยูในระดับท่ีมาก ( X  = 3.62 ) และพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

พนักงานสวนใหญมีความความสัมพันธท่ีด ี กับเพื่อนตางเพศ รองลงมา  มีความ ยินดีท่ีไดใหกําลังใจ

แกผูอ่ืน และยินดีใหคําปรึกษาแกผูอ่ืน ( X  = 3.67, 3.63 และ3.62  ตามลําดับ 

 

คุณภาพชีวติในการ

ทาํงาน 

3.ด้านความสัมพนัธ์

ทางสังคม 

ระดบัความคดิเห็น  

X  

 

(S.D.) 

 

แปลผล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง เลก็น้อย 

 

ไม่เลย 

 

1.ทานพอใจในการผูก

มิตรหรือเขากับคนอื่น 

44 

(18.0) 

97 

(39.6) 

69 

(28.2) 

29 

(11.8) 

6 

(2.4) 
3.59 0.99 มาก 

2.ทานใหความ

ชวยเหลือแกผูอื่น 
43 

(17.6) 

99 

(40.4) 

68 

(27.8) 

30 

(12.2) 

5 

(2.0) 
3.59 0.98 มาก 

3.ทานยินดีที่ไดให

กําลังใจแกผูอื่น 

45 

(18.4) 

105 

(42.9) 

61 

(24.9) 

28 

(11.4) 

6 

(2.4) 
3.63 0.99 มาก 

4.ทานยินดีให

คําปรึกษาแกผูอื่น 

45 

(18.4) 

100 

(40.8) 

68 

(27.8) 

27 

(11.0) 

5 

(2.0) 
3.62 0.97 มาก 

5.ทานความ

ความสัมพันธที่ด ี กับ

เพื่อนตางเพศ 

66 

(26.9) 

78 

(31.8) 

64 

(26.2) 

29 

(11.8) 

8 

(3.3) 
3.67 1.09 มาก 

รวม 3.62 1.00 มาก 
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ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ และ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ

 แบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานส่ิงแวดลอม  

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน

ส่ิงแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับท่ีมาก ( X  = 3.53 ) และพิจารณาเปนรายขอ  พบวา พนักงาน

สวนใหญคิดวาตนเองมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับท่ีมาก รองลงมามีความพอใจกับสภาพท่ีพักอาศัยอยู

ตอนนี้ และมีเงินพอใชจายตามความจําเปน ( X  =  3.62, 3.60 และ3.58  ตามลําดับ) 

 

 

 

คุณภาพชีวติในการ

ทาํงาน 

4.ด้านส่ิงแวดล้อม 

ระดบัความคดิเห็น  

X  

 

(S.D.) 

 

แปลผล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง เลก็น้อย 

 

ไม่เลย 

 

1.ทานรูสึกวาชีวิตมี

ความมั่นคง ปลอดภัย 

45 

(18.4) 

92 

(37.5) 

72 

(29.4) 

31 

(12.7) 

5 

(2.0) 
3.54 0.99 มาก 

2.ทานพอใจกับสภาพ

ที่พักอาศัยอยูตอนนี ้
47 

(19.2) 

98 

(40.0) 

59 

(24.1) 

37 

(15.1) 

4 

(1.6) 
3.60 1.01 มาก 

3.ทานมีเงินพอใชจาย

ตามความจําเปน 

60 

(24.5) 

69 

(28.2) 

77 

(31.4) 

32 

(13.0) 

7 

(2.9) 
3.58 1.08 มาก 

4.ทานไดรูเร่ืองราว

ขาวสารที่จําเปนใน

ชีวิต 

48 

(19.6) 

80 

(32.7) 

77 

(31.4) 

36 

(14.7) 

4 

(1.6) 
3.53 1.01 มาก 

5.ทานพอใจกับการ

เดินทางไปไหนมา

ไหนของทาน 

(หมายถึงการ

คมนาคม) 

41 

(16.7) 

60 

(24.5) 

95 

(38.8) 

40 

(16.3) 

9 

(3.7) 
3.34 1.05 

ปาน

กลาง 

6.ทานคิดวาทานมี

คุณภาพชีวิตอยูใน

ระดับใด 

58 

(23.7) 

73 

(29.7) 

86 

(35.1) 

73 

(8.2) 

58 

(3.3) 
3.62 1.03 มาก 

รวม 3.53 1.03 มาก 
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ตารางท่ี 12 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอ

 คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม 

 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวา ในภาพรวมพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานระดับท่ีมาก 

( X  = 3.54 ) และพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมี คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน

ความสัมพันธทางสังคมมากท่ีสุด รองลงมา มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานจิตใจ และมี คุณภาพ

ชีวิตในการทํางานดานส่ิงแวดลอม ( X  = 3.62, 3.54 และ3.53 ตามลําดับ) 

 

ตอนที ่4   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ แสดงในตารางที ่13-18

ดังนี ้

 

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

 1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ  

 2. พฤติกรรมความสุภาพออนนอม  

 3. พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

 4. พฤติกรรมการใหความรวมมือ 

 5. พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี  

 

 

 

 

 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน X      (S.D.) แปลผล 

ดานรางกาย 3.49 0.98 ปานกลาง 

ดานจิตใจ 3.54 0.97 มาก 

ดานความสัมพันธทางสังคม 3.62 1.00 มาก 

ดานสิ่งแวดลอม 3.53 1.03 มาก 

รวม 3.54 0.99 มาก 
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ตารางท่ี 13 จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ

 แบบสอบถามตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  ดานการใหความชวยเหลือ 

 

พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกทีด่ขีององค์ 

การ  

1.ด้านการให้ความ

ช่วยเหลอื 

ระดบัความคดิเห็น  

 

X  

 

 

(S.D.) 

 

 

แปลผล 
 

ไม่เคย

ปฏิบตัิ 

 

น้อยคร้ัง 

 

นาน ๆ 

คร้ัง 

 

บ่อย 

คร้ัง 

 

สมํา่ 

เสมอ 

1.ทานสอนวิธีการใช

อุปกรณการทํางาน

ใหกับพนักงานใหม 

5 

(2.0) 

23 

(9.4) 

60 

(24.5) 

90 

(36.8) 

67 

(27.3) 
3.78 1.02 บอยคร้ัง 

2.ทานชวยเหลือเพื่อน

รวมงานดวยความ

สมัครใจ 

6 

(2.4) 

18 

(7.4) 

65 

(26.6) 

89 

(36.3) 

67 

(27.3) 
3.79 1.01 บอยคร้ัง 

3.ทานชวยเหลือเพื่อน

รวมงานเมื่อเขามีงาน

ลนมือ 

9 

(3.7) 

20 

(8.2) 

57 

(23.3) 

101 

(41.2) 

58 

(23.6) 
3.73 1.03 บอยคร้ัง 

รวม 3.77 1.02 บ่อยคร้ัง 

 

 จากตารางท่ี 13 พบวา ในภาพรวม พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการ ดานการใหความชวยเหลือ บอยคร้ัง  ( X  = 3.77 )  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมท่ีดีเกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความสมัครใจ  รองลงมา

มีพฤติกรรมท่ีดีเกี่ยวกับการสอนวิธีการใชอุปกรณการทํางานใหกับพนักงานใหม และพฤติกรรมท่ีดี

เกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อนรวมงานเม่ือเขามีงานลนมือ ( X  = 3.79, 3.78 และ3.73 ตามลําดับ) 
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ตารางท่ี 14 จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ

 แบบสอบถามตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดานความสุภาพออนนอม 

 

พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกทีด่ขีององค์ 

การ  

2.ด้านความสุภาพ

อ่อนน้อม 

ระดบัความคดิเห็น  

 

X  

 

 

(S.D.) 

 

 

แปลผล 
 

ไม่เคย

ปฏิบตัิ 

 

น้อยคร้ัง 

 

นาน ๆ 

คร้ัง 

 

บ่อย 

คร้ัง 

 

สมํา่ 

เสมอ 

1.ทานไมสงเสียงดัง

รบกวนการทํางาน

ของผูอื่น 

8 

(3.3) 

18 

(7.3) 

82 

(33.5) 

99 

(40.4) 

38 

(15.5) 
3.57 0.95 บอยคร้ัง 

2.ทานเคารพตอความ

คิดเห็นของผูอื่น 

9 

(3.7) 

14 

(5.7) 

71 

(29.0) 

77 

(31.4) 

74 

(30.2) 
3.79 1.05 บอยคร้ัง 

3.ทานจะขออนุญาต

ทุกคร้ังกอนหยิบ

สิ่งของผูอื่นมาใช 

5 

(2.0) 

20 

(8.2) 

54 

(22.0) 

95 

(38.8) 

71 

(29.0) 
3.84 1.00 บอยคร้ัง 

รวม 3.73 1.00 บ่อยคร้ัง 

 

 จากตารางท่ี 14 ในภาพรวม พบวา พนักงานมีพฤติกรรมเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

ดานความสุภาพออนนอม บอยคร้ัง ( X  = 3.73 ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวาพนักงานสวนใหญ

มีพฤติกรรมท่ีดีเกี่ยวกับขออนุญาตทุกคร้ังกอนหยิบส่ิงของผูอ่ืนมาใช  รองลงมามีพฤติกรรมท่ีดี

เกี่ยวกับการเคารพตอความคิดเห็นของผูอ่ืน และไมสงเสียงดังรบกวนการทํางานของผูอ่ืน  

( X  = 3.84, 3.79 และ3.57 ตามลําดับ) 
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ตารางท่ี 15 จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ

 แบบสอบถามตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดานความมีน้ําใจเปน

 นักกีฬา 

 

พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกทีด่ขีององค์ 

การ  

3.ด้านความมนํีา้ใจ

เป็นนักกฬีา 

ระดบัความคดิเห็น  

 

X  

 

 

(S.D.) 

 

 

แปลผล 
 

ไม่เคย

ปฏิบตัิ 

 

น้อยคร้ัง 

 

นาน ๆ 

คร้ัง 

 

บ่อย 

คร้ัง 

 

สมํา่ 

เสมอ 

1.ทานไมปฏิเสธเมื่อมี

ผูขอใหชวยทํางาน 

ขณะกําลังพักผอน 

2 

(0.8) 

14 

(5.7) 

70 

(28.6) 

104 

(42.5) 

55 

(22.4) 
3.80 0.88 บอยคร้ัง 

2.ทานปฏิบัติหนาที่

อยางดีที่สุด ไมทอ 

ถอยเมื่อเกิดอุปสรรค 

5 

(2.0) 

15 

(6.1) 

63 

(25.7) 

107 

(43.7) 

55 

(22.5) 
3.78 0.93 บอยคร้ัง 

3.ทานเต็มใจที่จะ

ทํางาน แมตองทํา

มากกวาผูอื่นก็ตาม 

12 

(4.9) 

13 

(5.3) 

74 

(30.2) 

103 

(42.0) 

43 

(17.6) 
3.62 0.99 บอยคร้ัง 

รวม 3.73 0.93 บ่อยคร้ัง 

 

 จากตารางท่ี 15 ในภาพรวมพบวา พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา บอยคร้ัง  ( X  = 3.73 ) เม่ือพิจารณาเปนรายข อ พบวาพนักงานสวน

ใหญมีพฤติกรรมท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีทานไมปฏิเสธเม่ือมีผูขอรองใหชวยทํางาน ขณะกําลังพักผอน 

รองลงมา มีพฤติกรรมท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีทานปฏิบัติหนาท่ีอยางดีท่ีสุด ไมทอถอยเม่ือเกิดอุปสรรค  

และทานเต็มใจท่ีจะทํางาน แมตองทํามากกวาผูอ่ืนก็ตาม ( X  = 3.80, 3.78 และ3.62 ตามลําดับ) 
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ตารางท่ี 16 จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ

 แบบสอบถามตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ดขีององค์ 

การ  

4.ด้านการให้ความร่วมมอื 

ระดบัความคดิเห็น  

 

X  

 

 

(S.D.) 

 

 

แปลผล 
 

ไม่เคย

ปฏิบตัิ 

 

น้อยคร้ัง 

 

นาน ๆ 

คร้ัง 

 

บ่อย 

คร้ัง 

 

สมํา่ 

เสมอ 

1.ทานสามารถปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขององคการได 
8 

(3.3) 

11 

(4.5) 

88 

(35.9) 

95 

(38.8) 

43 

(17.5) 
3.63 0.93 บอยคร้ัง 

2.ทานยอมรับมติในที่

ประชุมแมวาจะขัดกับ

ความเห็นของทาน 

6 

(2.4) 

17 

(6.9) 

60 

(24.5) 

94 

(38.4) 

68 

(27.8) 
3.82 1.00 บอยคร้ัง 

3.ทานอาสาชวยเหลืองานที่

ชวยสรางภาพ 

พจนใหกับองคการ 

4 

(1.6) 

47 

(19.2) 

53 

(21.6) 

103 

(42.0) 

38 

(15.6) 
3.50 1.02 บอยคร้ัง 

รวม 3.65 0.98 บ่อยคร้ัง 

 

 จากตารางท่ี 16 ในภาพรวมพบวา พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

ดานการใหความรวมมือ บอยคร้ัง ( X  = 3.65 ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา พนักงานสวนใหญมี

พฤติกรรมท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีทานยอมรับมติในท่ีประชุมแมวาจะขัดกับความเห็นของทาน รองลงมา

มีพฤติกรรมท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีทานสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการได) และมีพฤติกรรมท่ี

ดีเกี่ยวกับการท่ีทานอาสาชวยเหลืองานท่ีชวยสรางภาพพจนใหกับองคการ ( X  = 3.82, 3.63 และ

3.50 ตามลําดับ) 
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ตารางท่ี 17  จํานวน รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ

 แบบสอบถามตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดานความสํานึกในหนาท่ี 

 

พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกทีด่ขีององค์ 

การ  

5.ด้านความสํานึกใน

หน้าที ่

ระดบัความคดิเห็น  

 

  X  

 

 

(S.D.) 

 

 

แปลผล 
 

ไม่เคย

ปฏิบตัิ 

 

น้อยคร้ัง 

 

นาน ๆ 

คร้ัง 

 

บ่อย 

คร้ัง 

 

สมํา่ 

เสมอ 

1.ทานมาทํางานตรง

เวลา 

2.ทานไมนําเวลางาน

ไปใชสวนตัว 

3.ทานชวยประหยัด

ทรัพยากรภายใน

องคการ เชนปดไฟ

เมื่อไมจําเปน 

7 

(2.9) 

32 

(13.1) 

61 

(24.9) 

108 

(44.0) 

37 

(15.1) 
3.55 0.99 บอยคร้ัง 

6 

(2.4) 

40 

(16.3) 

69 

(28.2) 

87 

(35.5) 

43 

(17.6) 
3.49 1.04 

นานๆ

คร้ัง 

5 

(2.0) 

31 

(12.7) 

65 

(26.5) 

92 

(37.6) 

52 

(21.2) 
3.63 1.02 บอยคร้ัง 

รวม 3.56 1.02 บ่อยคร้ัง 

 

 จากตารางท่ี17 ในภาพรวมพบวา พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

ดานความสํานึกในหนาท่ี บอยคร้ัง( X  = 3.56 ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญมี

พฤติกรรมท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีทานชวยประหยัดทรัพยากรภายในองคการ เชนปดไฟเม่ือไมจําเปน 

รองลงมามีพฤติกรรมท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีทานมาทํางานตรงเวลา และทานไมนําเวลางานไปใชสวนตัว 

( X  = 3.63, 3.55 และ3.49 ตามลําดับ ) 
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ตารางท่ี 18 คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอ

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการโดยรวม 

  

 จากตารางท่ี  18  พบวา พนักงานมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

บอยคร้ัง( X  = 3.69 ) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีดานการใหความชวยเหลือมากท่ีสุด รองลงมา มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีดานความ

สุภาพออนนอมและดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา และดานการใหความรวมมือ ( X  = 3.77, 3.73  

และ3.65 ) ตามลําดับ 

 

ตอนที ่5 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์การกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ี

 ขององค์การ  

 

ตารางท่ี19 ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ  

  องคการ 

ตัวแปร X  Spearman rank 

order-correlation 

p – value. 

- ความผูกพันตอ

องคการ 

- การเปนสมาชิกท่ีดี

ตอองคการ 

3.30 

 

3.69 

 

0.217 

 

0.000* 

*p < .05 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ X      (S.D.) แปลผล 

ดานการใหความชวยเหลือ 3.77 1.02 บอยครั้ง 

ดานความสุภาพออนนอม 3.73 1.00 บอยครั้ง 

ดานความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา 3.73 0.93 บอยครั้ง 

ดานการใหความรวมมือ 3.65 0.98 บอยครั้ง 

ดานความสํานึกในหนาที่ 3.56 1.02 บอยครั้ง 

รวม 3.69 0.99 บ่อยคร้ัง 
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 จากตารางตารางท่ี 19 กลาวไดวาความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกันกับพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการส่ือสารธุรกิจโทรคมนาคม

ไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

ตอนที ่6 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการทาํงานต่อองค์การกบัพฤติกรรมการ

  เป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 

 

ตารางท่ี 20 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานตอองคการกับพฤติกรรมการเปน  

  สมาชิกท่ีดีขององคการ 

ตัวแปร X  Spearman rank 

order-correlation 

p – value. 

- คุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน 

- การเปนสมาชิกท่ีดี

ตอองคการ 

3.54 

 

3.69 

 

0.239 

 

0.000* 

* p < .05 

 

 จากตารางท่ี 20 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานตอองคการมีความสัมพันธกันกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการส่ือสารธุรกิจ

โทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาเร่ือง  “การศึกษาความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของพนักงานองคการธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชน

แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร”  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ   

 1. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการส่ือสาร

ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการส่ือสาร

ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการใน

องคการส่ือสารธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก

ท่ีดีขององคการ 

 5.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานตอองคการกับพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คือ  พนักงานในองคการภาคเอกชนแหงหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 245 คน  

 

สรุปผลการวจัิย  

ตอนท่ี1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ อายุงาน   

  สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ตอเดือน และตําแหนง 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-35 ป มีอายุงาน 1-5 ป มีสถานภาพ

โสด มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รายได ตอเดือน ระหวาง 20,001 – 25,000  บาท และ

มีตําแหนง Engineer (คิดเปนรอยละ 58.4, 51.4, 37.1, 45.3, 69.8, 33.1 และ 8.2 ตามลําดับ)  
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

 จากการวิจัยพบวา พนักงานในองคการภาคเอกช นนี้ มี ความผูกพันตอองคการระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมความผูกพันตอองคการ

ดานบรรทัดฐานตอองคการมากท่ีสุด รองลงมา มีความผูกพันดาน ความรูสึกตอองคการ และมีความ

ผูกพันดานความตอเนื่องตอองคการ ( X  = 3.30, X  = 3.43 และ X = 3.16 ตามลําดับ) 

 ดานความรูสึกตอองคการ พบวา พนักงานมี ความผูกพันตอองคการดานความรูสึกตอ

องคการ ระดับปานกลาง และพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานสวนใหญมี ความภูมิใจท่ีไดเปน

สวนหนึ่งขององคการ รองลงมา คิดวาองคการแหงนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอตนเอง และ คิดวา

องคการแหงนี้เปรียบเสมือนครอบครัวของตนเอง ตามลําดับ 

 ดานความตอเนื่องตอองคการ พบวา พนักงานมี ความผูกพันตอองคการดานความ

ตอเนื่องตอองคการ ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานสวนใหญมี ความรูสึก

กังวลหากตองออกจากองคการนี้ไปโดยท่ียังไมสามารถหาองคการใหมได รองลงมา มีคิดวาจะ

ประสบปญหาอยางมากภายหลังจากท่ีตัดสินใจออกจากองคการแหงนี้ และ เหตุผลสําคัญท่ีทําให

พนักงานทํางานใหกับองคการนี้ตอไปเนื่องจากองคการนี้ใหผลประโยชนแกพนักงาน และพบวา 

พนักงานมีความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่องตอองคการ ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา พนักงานสวนใหญ เห็นวาองคการไมสามารถใหในส่ิงท่ีพนักงานตองการได และมี

เช่ือวาพนักงานไมจําเปนตองมีความจงรักภักดีตอองคการ  

 ดาน บรรทัดฐานตอองคการ พบวา พนักงานมี ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน

ตอองคการ ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญเห็นวาเปนส่ิงท่ีดีหาก

พนักงานสามารถอยูในองคการแหงนี้ตลอดอายุการทํางานของเขาได รองลงมา พนักงานรูสึกผิด

หากตองยายจากองคการไป และ รูสึกผิดหากตองลาออกจากองคการแหงนี้  

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 จากการวิจัยพบวา พนักงานในองคการภาคเอกชนแหงนี้ มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมีคุณภาพชีวิต ในการทํางานดาน

ความสัมพันธทางสังคมมากท่ีสุด รองลงมา  คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานจิตใจ ดาน

ส่ิงแวดลอมตามลําดับ  
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 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิต  ดานรางกาย พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน

รางกาย ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายข อ พบวา พนักงานสวนใหญมีพลังเพียงพอท่ีจะทําส่ิง

ตางๆ ในแตละวันท้ังเร่ืองงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน รองลงมามีพฤติกรรมพอใจกับสุขภาพ

ของตนเอง และสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี  

  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิต ดานจิตใจ พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน

จิตใจ ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา พนักงานสวนใหญมีรูสึกพอใจในตนเอง รองลงมา

มีความรูสึกพึงพอใจในชีวิต เชนมีความรูสึกสงบ มีความหวัง  และ ยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเอง 

และรูสึกวาชีวิตของทานมีความหมาย  

  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิต ดานความสัมพันธทางสังคม พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิต

ในการทํางาน ดานความสัมพันธทางสังคม  ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา พนักงาน

สวนใหญความความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนตางเพศ รองลงมามียินดีท่ีไดใหกําลังใจแกผูอ่ืน และยินดี

ใหคําปรึกษาแกผูอ่ืน  

 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิต พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานส่ิงแวดลอม 

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญคิดวาตนเองมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับ

ท่ีมาก รองลงมาพอใจกับสภาพท่ีพักอาศัยอยูตอนนี ้และมีเงินพอใชจายตามความจําเปน  

 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา พนักงานในองคการภาคเอกชนแหงนี้มีพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ บอยคร้ัง เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา พนักงานสวนใหญมี

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีดานการใหความชวยเหลือมากท่ีสุด รองลงมา มีพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีดานความสุภาพออนนอมและดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬาเทากัน และดานการใหความ

รวมมือ ตามลําดับ 

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ดานการใหความชวยเหลือ พบวา พนักงานมีพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดานการใหความชวยเหลือ บอยคร้ัง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความ

สมัครใจ รองลงมามีพฤติกรรม การเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับการสอนวิธีการใชอุปกรณการทํางาน

ใหกับพนักงานใหม และพฤติกรรม การเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อนรวมงานเม่ือเขามี

งานลนมือ ตามลําดับ 

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ดานความสุภาพออนนอม พบวา พนักงานมีพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดานความสุภาพออนนอม บอยคร้ัง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
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พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับขออนุญาตทุกคร้ังกอนหยิบส่ิงของผูอ่ืน

มาใช รองลงมามีพฤติกรรม การเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับการเคารพตอความคิดเห็นของผูอ่ืน และไม

สงเสียงดังรบกวนการทํางานของผูอ่ืน ตามลําดับ 

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา พบวา  พนักงานมี

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา บอยคร้ัง  เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรม การเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีไมปฏิเสธเม่ือมีผู

ขอรองใหชวยทํางาน ขณะกําลังพักผอน  รองลงมา มีพฤติกรรม การเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีได

ปฏิบัติหนาท่ีอยางดีท่ีสุด ไมทอถอยเม่ือเกิดอุปสรรค  และเต็มใจท่ีจะทํางาน แมตองทํามากกวาผูอ่ืน

ก็ตาม ตามลําดับ 

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ดานการใหความรวมมือ พบวา พนักงานมีพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ บอยคร้ัง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีตนเองยอมรับมติในท่ีประชุมแมวา

จะขัดกับความเห็นของตนเอง รองลงมามีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีตนเองสามารถ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการได และมีพฤติกรรม การเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีไดอาสา

ชวยเหลืองานท่ีชวยสรางภาพพจนใหกับองคการ ตามลําดับ 

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ดานความสํานึกในหนาท่ี พบวา พนักงานมีพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดานความสํานึกในหนาท่ี บอยคร้ัง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 

พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีไดชวยประหยัดทรัพยากรภายใน

องคการ เชนปดไฟเม่ือไมจําเปน รองลงมามีพฤติกรรม การเปนสมาชิกท่ีดีเกี่ยวกับการท่ีไดมา

ทํางานตรงเวลา และไมนําเวลางานไปใชสวนตัว ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี5 ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

 จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยสถิติสหสัมพันธสเปยรแมน ( Spearman Rank 

Correlation) เพื่อหาความสัมพันธระหวางความผูกพัน ตอองคการและคุณภาพชีวิตในการทํางานตอ

องคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชน 

แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความผูกพันตอองคการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = 0.217, P =0.000) คุณภาพ

ชีวิตในการทํางานตอองคการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = 0.239, P =0.000) 
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การอภิปรายผล  

 การศึกษาเร่ืองความผูกพันในองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน กับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชน แหงหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1.จากผลการศึกษา  พบวา พนักงานองคการภาคเอกชนแหงนี้ มีความผูกพันตอองคการ 

ในระดับปานกลาง  และพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการมีความ

ผูกพันดาน บรรทัดฐานตอองคการ มากท่ีสุด  รองลงมา มีพฤติกรรมความผูกพันดาน ความรูสึกตอ

องคการ และมีพฤติกรรมการมีความผูกพันดาน ความตอเนื่องตอองคการ  อธิบายไดวามีความ

สอดคลองกับแนวคิดของ Allen and Meyer, 1990 (อางถึงใน กัลยา พีรพัฒนานันท) ซ่ึงกลาววาการ

แบงองคประกอบของความผูกพันตอองคการถึงองคประกอบตาง ๆอยางชัดเจน โดยแนวความคิด

ดังกลาวสามารถอธิบายถึงลักษณะโดยท่ัวไปของพนักงานและวัฒนธรรมขององคการ  กลาวคือ 

พฤติกรรมการมีความผูกพันดานบรรทัดฐานตอองคการเปนความรูสึกของพนักงานท่ีมีความผูกพัน

ตอองคการ เพราะเช่ือวาเปนความถูกตอง  ความเหมาะสมท่ีจะกระทํา  รวมถึงเปนหนาท่ีหรือพันธะ

ผูกพันท่ีสมาชิกจะตองมีตอการปฏิบัติหนาท่ีในองคการ และ พฤติกรรมความผูกพันดาน ความรูสึก

ตอองคการเปนอารมณความรูสึกผูกพันของพนักงานตอองคการ  ในแงท่ีพนักงานรูสึกเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกับองคการและไดมีสวนรวมในองคการ และ พฤติกรรมความผูกพันดาน ความตอเนื่องตอ

องคการเปนความรูสึกผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรับส่ิงตอบแทนเพื่อแลกเปล่ียนกับการคงอยูใน

องคการของพนักงานโดยแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอการทํางานของบุคคลวาจะทํางานอยูกับ

องคการนั้นตอไปหรือโยกยายเปล่ียนแปลงท่ีทํางาน ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้เปนความผูกพันของ

พนักงานเพื่อท่ีจะชวยใหองคการประสบความสําเร็จ  และบรรลุถึงเปาหมาย  การท่ีพนักงานใน

องคการมีความผูกพันตอองคการในระดับท่ีดี ยอมสามารถช้ีใหเห็นวาพนักงานมีความตองการท่ีจะ

คงอยูกับองคการตอไป 

 2. จากผลการศึกษา  พบวา  พนักงานองคการภาคเอกชนแหงนี้ มีคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานตอองคการ ระดับท่ีมาก และพิจารณาเปนรายดาน  พบวา พนักงานสวนใหญมี คุณภาพชีวิต

ในการทํางาน ดานความสัมพันธทางสังคมมากท่ีสุด  รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน

จิตใจ และคุณภาพชีวิตในการทํางานดานส่ิงแวดลอม ตามลําดับ อธิบายไดวาพนักงานมีพฤติกรรม

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธทางสังคมมากท่ีสุดและเปนการรับรูเร่ืองความสัมพันธ

ของตนกับบุคคลอ่ืน การรับรูถึงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม  การรับรูวาตนได

เปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคม  รวมท้ังการรับรูในเร่ืองอารมณทางเพศ  เปนตน  

พฤติกรรมเหลานี้เปนคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ  
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(2540 : 18-19)คุณภาพชีวิตลักษณะดังกลาว  จะทําใหพนักงานก็จะรูสึกเปนกันเองกับเพื่อนรวมงาน  

รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ  และจะเต็มใจท่ีจะทุมเทแรงกาย  แรงใจ และความพยายามในการ

ทํางาน เกิดความเช่ือและยอมรับ  เปาหมายขององคการ  ตลอดจนตองการท่ีจะทํางานกับองคการ

ตอไป 

 3. จากผลการศึกษา  พบวา พนักงานในองคการภาคเอกชนแหงนี้มีพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ บอยคร้ัง  และพิจารณาเปนรายดาน  พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีดานการใหความชวยเหลือมากท่ีสุด รองลงมา คือดานความสุภาพออนนอมและ

ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา เทากัน และดานการใหความรวมมือ ตามลําดับ ซ่ึงพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ ชวยเพิ่มความสําเร็จใหกับองคการในดานตางๆ ได Organ (1991, อางถึงใน

เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล 2542 : 14) ซ่ึงพฤติกรรมการใหความชวยเหลือจะเปนการใหความชวยเหลือ

บุคคลอ่ืน เชน เพื่อนรวมงาน ทันทีเม่ือเกิดปญหาท่ีเกี่ยวของกับงานข้ึน  เชน การแสดงใหพนักงาน

ทราบถึงการใชเคร่ืองมือตาง ๆ  ชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความสมัครใจ  ชวยเหลือเพื่อนรวมงาน

เม่ือเขามีงานลนมือ เปนตน  

 4. จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพัน ในองคการและคุณภาพชีวิตใน

การทํางานตอองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไร

สายภาคเอกชน แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ และคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธ กับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  อธิบายไดวาท้ังความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิต

ในการทํางานตางก็มีความสัมพันธกับการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของณัฐยา ไพรสงบ (2546) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน  ความผูกพันตอ

องคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิตอาหารวางแหง

หนึ่งพบวาความผูกพันตอองคการดานจิตใจ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการ และความผูกพันตอองคการของพนักงานดาน ความตอเนื่อง กับพฤติกรรมการเปนสมาชิก

ท่ีดีขององคการ  เนื่องมาจากความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่องนั้นจะเกิดข้ึนไดจากการท่ี

พนักงานไดรับคาตอบแทนแลกเปล่ียนกับการคงอยูกับองคการ  ไมวาจะเปนคาจางท่ีอยูในรูปของ

เงินเดือนหรือสิทธิประโยชนในรูปของสวัสดิการรวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีดีในกา ร

ทํางานใหกับองคการซ่ึงพนักงานอาจพิจารณาแลววาในขณะนี้ยังไมมีองคการใดมอบคาตอบแทน

และสิทธิประโยชนใหกับพนักงานไดมากเทาองคการแหงนี้  ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหพนักงาน

เลือกท่ีจะคงอยูกับองคการแหงนี้ตอไป  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปทมาวรรณ  ชูสาย (2547) ท่ี

ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ
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ของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ ท่ีพบวา พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ

ดานความตอเนื่องมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  และความผูกพันตอ

องคการของพนักงานดานบรรทัดฐานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ เนื่องจา ก

พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานมีความตระหนักในส่ิงท่ีองคการมอบใหตลอด

ระยะเวลาท่ีพนักงานปฏิบัติงานอยูภายในองคการ ดังนั้นการท่ีพนักงานคงอยูกับองคการตอไปและ 

ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถเปนความถูกตองและเหมาะสมท่ีพึงกระทําเพื่อตอบแทน

คืนใหกับองคการ  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากการทําการวิจัยตอองคการ 

  1.1 องคการควรใหความสําคัญกับการสงเสริมใหพนักงานมีความรูสึกเปน

อันหนึ่งอันเดียวกับองคการ  มีความเช่ือม่ันวาการมีความผูกพันกับองคการนั้นเปนบรรทัดฐานท่ี

ถูกตองและสมควรท่ีจะกระทํา  รวมท้ังการใหผลประโยชนตอบแทนแกพนักงานเพื่อสรางความ

ผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการได  เชน การปลูกฝงความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการผานทาง

กิจกรรมตางๆ  การใหพนักงานรวมเปนคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมตางๆการปลูกฝงคานิยม

ใหกับพนักงานวาการทํางานกับองคการในระยะเวลายาวนานนั้นเปนส่ิงท่ีมีเกียรตินายกยอง  ซ่ึง

สามารถแสดงออกผานกิจกรรมเกษียณอายุของพนักงาน  การใหสวัสดิการครอบคลุมถึงพนักงานท่ี

เกษียณอายุออกไปแลว  ในขณะเดียวกันก็ตอบแทนพนักงานท่ีทํางานอยูกับองคการใหมีสภาพการ

ทํางานท่ีดี และทําใหพนักงานรูสึกวาการทํางานใหกับองคการนี้พวกเขาไดรับส่ิงตอบแทนท้ังทาง

กายและทางใจจากองคการอยางเพียงพอ 

 1.2 องคการจัดตั้งคณะกรรมหรือทีมงานข้ึนมา  เพื่อศึกษาถึงองคประกอบ

ของคุณภาพชีวิต และหาวิธีการเสริมสราง  ดูแล แกไข และปรับปรุง เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี ซ่ึงอาจจะตองใชเวลานาน  และใชงบประมาณมาก  ดังนั้น ควรท่ีจะมีการศึกษาถึงลําดับ

ความสําคัญของแตละองคประกอบของคุณภาพชีวิต  ความมีอยูและการขาดหายไปของแตละ

องคประกอบ เพื่อจะไดแนวทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน 

 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

   2.1 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความผูกพัน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการเทานั้น ซ่ึงจากการทบทวนเอกสาร  แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของ พบวา ยังมีตัวแปรอีกหลายตัวท่ีมีความสําคัญและมีความนาสนใจเกี่ยวกับพนักงานใน
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องคการ  เชน  ผลการปฏิบัติงาน  ทัศนคติ  ความพึงพอใจในการทํางาน แรงจูงใจ คุณภาพการ

บริการ  เปนตน 

  2.2 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความผูกพัน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยคา สถิตท่ีใชในการศึกษาคือ  คาความถ่ี คาเฉล่ีย คา

รอยละคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบลําดับท่ีสเปยรแมนเทานั้น 

ซ่ึงการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป  อาจมีการศึกษาวาตัวแปรดังกลาว มีประสิทธิผล หรือสงผลตอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการหรือไม ท้ังนี้เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

  2.3 ควรมีการศึกษาแนวคิดในเร่ืองความผูกพัน คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการตามแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีผูวิจัยศึกษา 

  2.4 จากประชากรกลุมตัวอยางและองคการภาคเอกชนท่ีผูวิจัยเลือก เปน

เพียงองคการภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้น หากตองการใหงานวิจัยมี

ความละเอียดและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ควรศึกษาประชากรกลุมตัวอยาง กลุมองคการหรือกลุมธุรกิจ

อ่ืน ๆ ดวย เพื่อใหครอบคลุมทุกระดับ 
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 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ: ศึกษากรณีขาราชการกรมคุมประพฤต.ิ” 

 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539. 

ปทมาวรรณ ชูสาย. “ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ี

 ดีขององคการของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ.” 

 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547. 

พนิดา ศรีโพธ์ิทอง. “ ความสัมพันธระหวางความผูกพันตององคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน กับ

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงาน :ศึกษษการไฟฟาฝายผลิตแหง

 ประเทศไทย .” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550. 

เพียงภัทร เจริญพิทยา.“ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี

 ขององคการกับผลการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานในเครือบริษัทสเปเชียล 

 ตี้ กรุป จํากัด.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546. 

ภัทรนฤน พันธสีดา. “ความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคการ กับพฤติกรรม การ

  เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ : ศึกษากรณีพนักงานระดับปฏิบัติการของรัฐแหงหนึ่ง.” 

 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543. 

มาริษา ชูกิตติพงษ “คุณภาพชีวิตในการทํางาน อิทธิบาท 4 และความผูกพันตอองคการ ของ

 พนักงานบริษัทผลิตอุปกรณยานยนต. ” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา

 จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550. 



76 

เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล. “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการกับความพึง

 พอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการเอกชนขนาดใหญแหงหนึง่.” 

 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542. 

ยุพรินทร ล้ินสุวรรณ . “การรับรูภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง คุณภาพชีวิต ความผูกพันตอองคการ

 ของพนักงานองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ .” วิทยานิพนธ

 ปริญญามหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546. 

วรมน เดชเมธาวีพงศ.“ความสัมพันธระหวางความผูกพันยึดม่ันตอองคการ คุณภาพชีวิตการทํางาน

 กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ 

 กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 

วิภาดา คุปตานนท. การจัดการและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ  

 มหาวิทยาลัยรังสิต, 2544. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสารจํากัด, 

 2545.  

สิน พันธุพินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร:วิทยพัฒน, 2547. 

สุกานดา ศุภคติสันติ์. “ลักษณะสวนบุคคลและสภาพแวดลอมองคการท่ีมีผลตอความผูกพันตอ

 องคการของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร.”วิทยานิพนธ

 ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2540. 

สุจินดา ออนแกว. “คุณภาพชีวิตในการทํางานของอาจารยสหวิทยาลัยทราวด.ีวิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538. 

สุพรรณา ประทุมวัน. “คุณภาพชีวิตในการทํา งานท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

 องคการ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานสายพานยาง.” วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544. 

สุพิณดา ศิวานนท . “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันตอองคการและผล

 การปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส.” วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545. 

สุรางค ทะวิไชย. “คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานของพนักงาน

 บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง .” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2449. 
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สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ. เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 

 ตัวช้ีวัด และ 26 ตัวช้ีวัด. เชียงใหม: กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2540. 

เสนาะ ติเยาว. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535. 

__________. การส่ือสารในองคการ. พิมพคร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541. 
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 คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  1 ม. 3 ต. สามพระยา อ.ชะอํา จ. เพชรบุรี 76120 

 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2552 

 

เร่ือง ขอความรวมอนุเคราะหขอมูลเพื่อการศึกษา 

เรียน คุณทิพวรรณ  ศิริคูณ 

          ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

          บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

  ดวยคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ไดเปดสอนรายวิชา 761427 สัมมนาปญหาทางธุรกิจ (Seminar in Current Business Issues) ใหแก

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป ช้ันปท่ี 4 โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดมอบหมายให

นักศึกษาไดศึกษาคนควาหาขอมูลเพื่อทํางานวิจัย เร่ือง “ ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ

องคการ คุณภาพชีวิตในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ กรณีศึกษา : 

องคการธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไรสารภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ” จึงใครขอ

ความอนุเคราะหใหนักศึกษาเขาแจกแบบสอบถาม ตามเอกสารแนบ เพื่อนําขอมูลมาประกอบใน

รายงาน สําหรับรายละเอียดตางๆ คณะฯ ใครขออนุญาตใหน .ส.ศรัณยา เต็งรัง หมายเลขโทรศัพท 

084-8797554 เปนผูประสานงานติดตอโดยตรงตอไป  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห ท้ังนี้ คณะฯ หวังเปนอยางยิ่งวา

จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอบพระคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี ้

 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

       ( นางสาวศรัณยา เต็งรัง )  

 

 

     (ผูชวยศาสตราจารย ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร)  

                                                              อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย 
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แบบสอบถาม 

 เร่ือง การศึกษาความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ กรณีศึกษา : องคการธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 ตอน คือ  

  ตอนท่ี  1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป 

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

  ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ 

   องคการ 

 2. แบบสอบถามนี้มิไดสรางข้ึนมาเพื่อเปนการทดสอบ เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําตอบถูก

    หรือผิด ทานสามารถตอบขอความทุกขอใหตรงกับความรูสึก หรือความคิดเห็นของ  

    ทานใหมากท่ีสุด โดยไมจําเปนท่ีคําตอบของทานจะเหมือนกับผูอ่ืนเสมอไป 

 3. กรุณาตอบขอคําถามใหครบทุกขอเพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณ ซ่ึงมีความสําคัญและมี         

    ความจําเปนอยางยิ่งในการทําวิจัยคร้ังนี ้

 

ตอนที1่ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

คาํช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงใน (  )  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปน

จริงกรุณาตอบใหครบทุกขอ 

 

1. เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง  

 

2. อายุ ………………… ป ( นับจากวันท่ีเกิดจนถึงปจจุบัน) 

 

3.อายุงาน ……………. ป ( นับจากวันท่ีเร่ิมทํางานคร้ังแรกกับบริษัทจนถึงปจจุบัน 

 

4.สถานภาพ  

 (  ) โสด  (  ) แตงงาน  (  ) หมาย  

 (  ) หยาราง  (  ) แยกกันอยู  

 



81 

 
5. ระดับการศึกษา 

 (  ) มัธยมศึกษาปท่ี 3  

 (  ) มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ปวช.  

 (  ) ปวส . หรือ   อนุปริญญา 

 (  ) ปริญญาตรี  

 (  ) สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป  

 

6. รายได ( ตอเดือน ) 

 (  ) 5,000 - 10,000 บาท  (  ) 10,001 - 15,000 บาท 

 (  ) 15,001 – 20,000 บาท   (  ) 20,001 – 25,000 บาท  

 (  ) 25,001 – 30,000 บาท  (  ) 30,001 ข้ึนไป  

 

7. ตําแหนงงาน ระบุ …………………………….. 

 

 ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

คาํช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีเปนความจริงมากท่ีสุดเพียงชองเดียว 

 

 

ข้อ

ที่ 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบัพฤติกรรม  

ช่อง

นี้

ผู้วจัิย 

ไม่จริง จริง

เลก็ 

น้อย 

ปาน 

กลาง 

จริง

มาก 

 

จริง

มาก

ที่สุด 

1 ขาพเจารูสึกมีความสุขมากที่ไดทํางานในองคการ

แหงนี้ 

      

2 ขาพเจาชอบที่จะพูดถึงองคการใหผูอื่นฟง       

3 ขาพเจารูสึกวาปญหาขององคการก็คือปญหาของ

ขาพเจา 

      

4 ขาพเจาไมคิดวาจะสามารถรักองคการใดเทา

องคการแหงนี ้

      

5 องคการแหงนี้เปรียบเสมือนครอบครัวของขาพเจา       

6 ขาพเจาภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการ       

7 องคการแหงนี้มีความสําคัญอยางย่ิงตอขาพเจา 
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ข้อ 

ที่ 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบัพฤติกรรม  

ช่อง

นี้

ผู้วจัิย 

ไม่จริง จริง

เลก็ 

น้อย 

ปาน 

กลาง 

จริง

มาก 

 

จริง

มาก

ที่สุด 

8 ขาพเจารูสึกเสมือนเปนสวนหนึ่งขององคการแหงนี ้       

9 ขาพเจารูสึกกังวลหากตองออกจากองคการนี้ไป

โดยที่ยังไมสามารถหาองคการใหมได 

      

10 ขาพเจาคิดวาจะประสบปญหาอยางมากภายหลัง

จากที่ตัดสินใจออกจากองคการแหงนี้ 

      

11 ขาพเจาจะสูญเสียผลประโยชนอยางมากหาก

ลาออกจากองคการแหงนี้ 

      

12 องคการไมสามารถใหในส่ิงที่ขาพเจาตองการได       

13 ขาพเจามีทางเลือกที่นอยมากในการพิจารณาลาออก

จากองคการแหงนี ้

      

14 เหตุผลสําคัญที่ทําใหขาพเจาทํางานใหกับองคการนี้

ตอไปเนื่องจากองคการนี้ใหผลประโยชนแก

ขาพเจา 

      

15 ขาพเจาทุมเทใหกับองคการนี้อยางมากดังนั้น

ขาพเจาไมควรยายไปทํางานกับองคกรอื่น 

      

16 ขาพเจาเชื่อวาพนักงานไมจําเปนตองมีความ

จงรักภักดีตอองคการ 

      

17 ขาพเจารูสึกผิดหากตองยายจากองคการไป       

18 เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหขาพเจาทํางาน

เพื่อองคการตอไปเพราะเชื่อวาความจงรักภักดีเปน

ส่ิงที่สําคัญ 

      

19 แมวาองคการอื่นจะเสนองานที่ดีกวาแตขาพเจารูสึก

วาเปนส่ิงที่ไมถูกตองหากจะลาออกจากองคการนี้ 

      

20 ขาพเจาถูกส่ังสอนใหเชื่อในคุณคาของการ

จงรักภักดีตอองคการเพียงองคการเดียว 

      

21 ขาพเจาจะไมลาออกจากองคการแหงนี้แมวาขาพเจา

จะไดรับประโยชนจากการลาออก 

      

22 ขาพเจารูสึกผิดหากตองลาออกจากองคการแหงนี ้       

23 เปนส่ิงที่ดีหากขาพเจาสามารถอยูในองคการแหงนี้

ตลอดอายุการทํางานของขาพเจาได 
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ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

คาํช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีเปนความจริงมากท่ีสุดเพียงชองเดียว 

 

 

ข้อที่ 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบัความคดิเห็น  

ช่องนี ้

ผู้วจัิย 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

เลก็น้อย 

 

ไม่เลย 

 

1 (ด้านร่างกาย) 

ทานพอใจกับสุขภาพของทานในชวงนี้ 

      

2 ทานมีพลังเพียงพอที่จะทําส่ิงตางๆ ในแตละวัน(ทั้ง

เร่ืองงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) 

      

3 ทานนอนหลับเปนปกต ิ       

4 ทานใชยารักษาโรค เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวย       

5 ทานรูสึกวา ทานมีสุขภาพแข็งแรง       

6 ทานสามารถทํางานไดอยางเต็มที่       

7 (ด้านจิตใจ) 

ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต  

(เชนมีความสุขความสงบ มีความหวัง) 

      

8 ทานมีสมาธิในการทํางานในปจจุบัน       

9 ทานรูสึกพอใจในตนเอง       

10 ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเอง       

11 ทานพอใจที่สามารถทําส่ิงตางๆ ไดสําเร็จลุลวงไป

ไดในแตละวัน 

      

12 ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีความหมาย       

13 (ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม) 

ทานพอใจในการผูกมิตร หรือเขากับคนอื่น 

      

14 ทานใหความชวยเหลือแกผูอื่น       

15 ทานยินดีที่ไดใหกําลังใจแกผูอื่น       

16 ทานยินดีใหคําปรึกษาแกผูอื่น       
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ข้อที่ 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบัความคดิเห็น  

ช่องนี ้

ผู้วจัิย 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

เลก็น้อย 

 

ไม่เลย 

 

17 ทานความความสัมพันธที่ด ีกับเพื่อนตาง

เพศ 

      

18 (ด้านส่ิงแวดล้อม) 

ทานรูสึกวาชีวิตมีความม่ันคง ปลอดภัย 

      

19 ทานพอใจกับสภาพที่พักอาศัยอยูตอนนี้       

20 ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปน       

21 ทานไดรูเร่ืองราวขาวสารที่จําเปนในชีวิต       

22 ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหน

ของทาน (หมายถึงการคมนาคม) 

      

23 ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับใด       

 

ตอนที ่4    ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการทาํงานของพนักงานซ่ึงเกีย่วพนักบับุคคลอืน่ในองค์การ 

คาํช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย /  ลงในชองระดับความคิดเห็น ท่ีตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด

เพียงคําตอบเดียว   

 

 

ข้อที่ 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบัความคดิเห็น  

ช่องนี ้

ผู้วจัิย 
ไม่เคย

ปฏิบัติ 

น้อย

คร้ัง 

นาน ๆ 

คร้ัง 

บ่อย 

คร้ัง 

สม่ํา 

เสมอ 

1 ทานสอนวิธีการใชอุปกรณการทํางาน

ใหกับพนักงานใหม 

      

2 ทานชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความ

สมัครใจ 

      

3 ทานชวยเหลือเพื่อนรวมงานเม่ือเขามีงาน

ลนมือ 

      

4 ทานไมสงเสียงดังรบกวนการทํางานของ

ผูอื่น 

      

5 ทานเคารพตอความคิดเห็นของผูอื่น       
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ข้อที่ 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบัความคดิเห็น  

ช่องนี ้

ผู้วจัิย 
ไม่เคย

ปฏิบัติ 

น้อย

คร้ัง 

นาน ๆ 

คร้ัง 

บ่อย 

คร้ัง 

สม่ํา 

เสมอ 

6 ทานจะขออนุญาตทุกคร้ังกอนหยิบส่ิงของ

ผูอื่นมาใช 

      

7 ทานไมปฏิเสธเม่ือมีผูขอรองใหชวยทํางาน 

ขณะกําลังพักผอน 

      

8 ทานปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุด        

9 ทานเต็มใจที่จะทํางาน แมตองทํามากกวา

ผูอื่นก็ตาม 

      

10 ทานปฏิบัติตามกฎระเบียบองคการ       

11 ทานยอมรับมติในที่ประชุมแมวาจะขัดกับ

ความเห็นของทาน 

      

12 ทานอาสาชวยเหลืองานที่ชวยสรางภาพพจน

ใหกับองคการ 

      

13 ทานมาทํางานตรงเวลา       

14 ทานไมนําเวลางานไปใชสวนตัว       

15 ทานชวยประหยัดทรัพยากรภายในองคการ 

เชนปดไฟเม่ือไมจําเปน 

      

 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

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

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

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

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

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพือ่การศึกษาในคร้ังนี ้
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