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รองลงมาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีดานความสุภาพออนนอม และดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬาเทากัน
และดานการใหความรวมมือ ตามลําดับ
4. ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณภาพชีวิตในการทํางานตอองคการ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การอยูรวมกันในองคการก็เปรียบไดกับการอยูรวมกันในสังคม เพียงแตยอขนาดใหเล็ก
ลง องคการแตละองคการก็มีสภาพสังคมเปนของตัวเอง เมื่อคนแตละคนเขาอยูรวมกันในองคการที่
มีสภาพแวดลอม สภาพสังคมและวัฒนธรรมอันเดียวกัน เกิดการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยูเสมอ
คนจึงจํา เปนตองเรียนรูเพื่อที่จะอยูรวมกัน (สถิต วงศสวรรค 2529 : 2) และหากพฤติกรรมของแต
ละบุคคลเปนอิทธิพลที่จะทําใหสังคมสงบสุขหรือกอใหเกิดปญหาตางๆ ไดองคการก็ยอมตองการ
บุคคลหรือพนักงานที่มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา มีความผูกพันที่ดีงามจากจิตใจมีจิตสํานึก มีความ
รับผิดชอบตอสวนรวม ตั้งใจทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทํางานใหสูงขึ้น อัน
จะมีประโยชนสําหรับองคการและยังมีผลไปถึงสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นสวนที่สําคัญที่สุดที่
จะนํามาซึ่งความสําเร็จขององคการ คือ บุคลากรในองคการหรือเรียกวาทรัพยากรมนุษย ดังหลัก
ปรัชญาพื้นฐานที่ไดกลาวถึงทรัพยากรมนุษยไววา“ การยอมรับคุณคาและความสําคัญของมนุษยจะ
มีผลตองานขององคการ ” ดังนั้นความสําเร็จขององคการจึงเกิดจากองคการที่มีสมาชิกที่มีความรู
ความสามารถและมีคุณภาพ (พงศ หรดาร 2540: 2)
ปจจุบันเศรษฐกิจดานสื่อสารโทรคมนาคมไรสายมีการแขงขันที่รุนแรงและมีแนวโนมที่
จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เหตุผลที่สําคัญอันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่มนุษยผลิตขึ้น การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความจําเปนตองปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหมเพื่อสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน ตลอดจนการแสวงหาโอกาสใหม ๆในการทําธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน
จากสภาวการณและความจําเปนดังกลาวจะเห็นไดวาการที่องคการมี
บุคลากรที่มีความรูความสามารถเพียงอยางเดียวนั้นยากที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จได
เพราะในการที่จะพัฒนาองคการใหประสบความสําเร็จและเปนผูนําทางธุรกิจไดนั้นองคการ
จําเปนตองมีบุคลากรที่ดีและมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดวย ซึ่งพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีนั้น หมายถึง พฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากองคการ
ดังนั้นจึงไดมีผูเชี่ยวชาญหลายทานไดพยายามศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรม
1
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การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรขึ้น เพราะในการทํางานนั้นบุคลากรจะนําสิ่งตาง ๆใน
ชีวิตเขามาทํางานดวย ไมวาจะเปนความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ปญหาทั้งในเรื่องครอบครัวและ
เพื่อนรวมงาน สิ่งเหลานี้มีผลตอพฤติกรรมที่บุคลากรแสดงออกทั้งสิ้น และพบวาความผูกพันตอ
องคการเปนปจจัยที่สําคัญซึ่งชวยทําใหองคการมีประสิทธิผลและกอใหเกิดแรงผลักดันใหบุคลากร
มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น นอกจากนั้นความผูกพันตอองคการนั้นสามารถสงผลใหบุคลากรทุมเท
การทํางานใหกับองคการเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหนาที่
รับผิดชอบโดยตรง Smith, et al., (1983, อางถึงใน ผดุง เพชรสุข 2526)
คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนอีกปจจัยหนึ่งซึ่งเปนลักษณะของการทํางานที่ตอบสนอง
ความตองการและความปรารถนาของบุคคล ที่ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง ความรูสึกที่ดีตอ
งานและความรูสึกที่ดีตอองคการ Hackman and Sutte (1997, อางถึงใน ประเสริฐ กลิ่นหอม 2543)
ทั้งยังสามารถชวยลดอัตราการขาดงาน การลาออกจากงาน และเกิดอุบัติเหตุรวมถึงความเครียดที่
เกิดจากงาน Fossum (1992, อางถึงใน ยศ สันตสมบัติ 2539) ดังนั้นหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แลว พนักงานยอมมีความสุขในการทํางาน มีความพึงพอใจในการทํางานสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังอาจชวยสงเสริมใหพนักงานมีความเต็มใจในการทําสิ่งตาง ๆ
เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย จะเห็นไดวาหากพนักงานในองคการมีพฤติกรรมดังกลาวรวมกับ
การที่พนักงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
แลวนั้น นอกเหนือจากองคการจะสามารถบรรลุเปาหมายแลวยังเกิดประโยชนแกองคการโดยออม
คือ องคการอาจมีความเขมแข็ง สามัคคี และพรอมที่จะรวมมือตอการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ
ภายในองคการหนึ่งๆนั้นมีวัฒนธรรมองคการเปนตัวกําหนดรูปแบบของวิถีปฏิบัติของ
สมาชิกในองคการ จึงถือไดวาวัฒนธรรมองคการเปนกลไก สรางเอกลักษณที่ทําใหองคการมีความ
แตกตางจากองคการอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากวัฒนธรรมองคการสะทอนถึงภาพความสัมพันธและ
บรรยากาศการทํางานที่มีความลงตัว ระหวาง คน-ทีมงาน-เนื้องาน-หนวยงาน-องคกร อยางดีเยี่ยม
ตลอดจนบทบาทของวัฒนธรรม องคการยังเปนสวนชวยเสริมสรางความสมานฉันทความผูกพัน
ความมุงมั่นและทุมเทของสมาชิกทุกคนตอการใชชีวิตทํางานและ การรวมกิจกรรมตางๆ ภายใน
องคการ วัฒนธรรมองคการจึงมุงหมายที่จะสงเสริมใหเกิดรูปแบบพฤติกรรมในองคการอันเปนการ
เพิ่ม ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่พึงประสงคไดในที่สุด
ดังนั้น การตระหนักถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน โดยการสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในความรับผิดชอบ ตัดสินใจ ที่จะนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายขององคการ รวมถึงความสามารถขององคการที่จะตอบสนองตอความตองการของ
พนักงานจะนํามาซึ่งพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ รวมถึงบริหารทรัพยากรบุคค
ล
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โดยรวม เพื่อใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในการทํางานของพนักงาน เพื่อใหเกิด
การพัฒนาองคการใหมีประสิทธิผลตอไป
ดวยเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานองคการสื่อสารโทรคมนาคมไรสาย
ภาคเอกชนแหงหนึ่ง เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการประยุกตใชในการวางแผนและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยรวม อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาองคการในภายภาคหนาตอไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการสื่อสาร
ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการสื่อสาร
ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
องคการสื่อสารธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ความผูกพันตอองคการ และคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน กับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการ
สื่อสารธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีความสัมพันธตอ พฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ
2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งจํานวนทั้งสิ้น 237 คน

4
2. ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานในระดับปฏิบัติการในองคการโดยแต
ละเรื่องจะศึกษาในขอบขายเนื้อหาตอไปนี้
2.1 ความผูกพันตอองคการ จะศึกษาโดยครอบคลุมรูปแบบตามแนวคิด
ของAllen and Meyer โดยศึกษาครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ไดแก ความผูกพันที่เกิดจากความรูสึกและ
อารมณ ความผูกพันที่เกิดจากความตอเนื่อง ความผูกพันทางหลักเกณฑ
2.2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน จะศึกษาครอบคลุมรูปแบบตามแนวคิดของ
สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2540) มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้ง
นี้ โดยองคประกอบทั้ง 4 ดาน มีดังนี้ ดานรางกาย (Physical Domain) ดานจิตใจ (Psychological
Domain) ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships Domain) ดานสิ่งแวดลอม
(Environment Domain)
2.3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จะศึกษาครอบคลุมตาม
แนวคิดของ Organ and Bateman โดยศึกษาครอบคลุมทั้ง 5 ดาน ไดแก พฤติกรรมการใหความ
ชวยเหลือ พฤติกรรมความสุภาพออนนอม พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา พฤติกรรมการให
ความชวยเหลือ พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่
3. ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้
3.1 ความผูกพันตอองคการ ซึ่งประกอบดวย ความผูกพันที่เกิดจาก
ความรูสึกและอารมณ ความผูกพันที่เกิดจากความตอเนื่อง ความผูกพันทางหลักเกณฑ
3.2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย ดานรางกาย (Physical
Domain) ดานจิตใจ (Psychological Domain) ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships
Domain) ดานสิ่งแวดลอม (Environment Domain)
3.3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งประกอบดวย พฤติกรรม
การใหความชวยเหลือ พฤติกรรมความสุภาพออนนอม พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา
พฤติกรรมการใหความรวมมือ พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่
คํานิยามศัพท์ เฉพาะ
1.พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ทํางานในระดับปฏิบัติการภาคเอกชนแหงหนึ่งซึ่งใชเปน
แหลงเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัย
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2. ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกและความเชื่อของพนักงานที่มีความ
เกี่ยวพันกับองคการ เปนสวนหนึ่งขององคการ มีสวนรวมกับองคการ สนับสนุนการดําเนินงาน
ผลผลิตขององคการรวมถึงเปาหมายขององคการ และตองการที่จะคงอยูกับองคการตลอดไป
ประกอบไปดวย 3 ดานคือ
2.1 ความผูกพันดานความรูสึก ( Affective Commitment) หมายถึง เปน
อารมณความรูสึกผูกพันของพนักงานที่มีตอองคการ ซึ่งพนักงานรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
องคการและไดมีสวนรวมกับองคการ
2.2 ความผูกพันดานความตอเนื่อง ( Continuance Commitment) หมายถึง
ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการที่ไดประโยชนหรือมีความจําเปนที่จะตองคงอยูกับองคการหรือ
โยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน
2.3 ความผูกพันดานบรรทัดฐาน ( Normative Commitment) หมายถึง
ความผูกพันของพนักงานที่เชื่อวาเปนสิ่งสมควร ถูกตอง เหมาะสมที่จะคงอยูกับองคการตอไป หรือ
เปนพันธะผูกพันที่สมาชิกตองมีการปฏิบัติหนาที่ในองคการ
3. คุณภาพชีวิตในการทํางานในองคการ หมายถึง ระดับการมีชีวิตที่ดี มีความสุข และ
ความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเปนการประสานการรับรูของบุคคลทั้งในดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
ความสัมพันธทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม และเปาหมายในชีวิตของแตละบุคคล โดยองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิตจะประกอบไปดวย 4 องคประกอบ ดังนี้
3.1 ดานรางกาย (Physical Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกาย
ของบุคคล ซึ่งมีผลตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรู
ถึงความรูสึกสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวยทาง
รางกายไดการรับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงการนอนหลับพักผอน การ
รับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน เปนตน
3.2 ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของ
ตนเอง เชนการรับรูความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรู
ถึงความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา
สมาธิ การตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตางๆ ของตนที่มีตอการดําเนินชีวิต เชน
การรับรูถึงความเชื่อดานจิตวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่นๆ ที่มีผล
ในทางที่ดีตอการดําเนินชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค เปนตน
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3.3 ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships Domain) คือ การ
รับรูเรื่องความสัมพันธของตนกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นใน
สังคม การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย รวมทั้งการรับรูในเรื่อง
อารมณทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ
3.4 ดานสิ่งแวดลอม (Environment Domain) คือ การรับรูเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความ
ปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต การรับรูไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษ
ตางๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลงประโยชนดานการเงิน สถานบริการดานสุขภาพ และสังคม
สงเคราะห การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน
4. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่เกิดขึ้น
เองโดยไมไดกําหนดไวอยางเปนทางการและเต็มใจปฏิบัติเพื่อประโยชนตอองคการ ซึ่งพฤติกรรม
เหลานั้นเปนพฤติกรรมที่สนับสนุนหรือสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ โดยพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ
4.1 พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง การใหความ
ชวยเหลือบุคคลอื่น (เชน เพื่อนรวมงาน ) ทันทีเมื่อเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับงานขึ้น เชน การแสดง
ใหพนักงานทราบถึงการใชเครื่องมือตาง ๆ
4.2 พฤติกรรมความสุภาพออนนอม (Courtesy) หมายถึงทาทางหรือการ
แสดงกิริยาอาการที่แสดงถึงความเคารพนอบนอมกับบุคคลอื่น เพื่อปองกัน ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ซึ่งการทํางานในองคการนั้นตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน สิ่งที่บุคคลหนึ่งกระทําหรือตัดสินใจยอม
สงผลตอบุคคลอื่น ดังนั้นการสุภาพออนนอมตอผูอื่น จึงเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึง
4.3 พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา ( Sportsmanship) หมายถึง ความ
อดทน อดกลั้นตอสิ่งที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนความคับของใจ ความไมสะดวกสบาย หรือแมแต
ความเครียดก็ตาม ในบางครั้งเรามีสิทธิที่จะแสดงถึงขอของใจที่เกิดขึ้นในงาน แตการรองทุกข
ดังกลาวอาจทําใหฝายจัดการตองแบกภาระมากเกินไป ดังนั้น พนักงานเหลานั้นจึงรูจักการรอคอย
อยางผูที่มีน้ําใจเปนนักกีฬา
4.4 พฤติกรรมการใหความรวมมือ ( Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกโดยการรับผิดชอบและการมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ภายในองคการ เปนผูที่ให
ความรวมมือกับการประชุมเปนอยางดีเก็บความลับแสดงความเห็นในเวลาที่เหมาะสมและใน
รูปแบบที่สอดคลองกับองคการ
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4.5 พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ ( Conscientiousness) หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับกฎระเบียบภายในองคการ โดยเอาใจใสและเคารพตอ
กฎระเบียบ ตรงเวลา ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ คํานึงถึงทรัพยสินขององคการ ไมใชเวลางานในการ
ปฏิบัติสิ่งนอกเหนือการทํางาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการสื่อสารธุรกิจ
โทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ทราบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการสื่อสาร
ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ทราบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการสื่อสาร
ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
4. องคการสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทางในการประยุกตใชใน
การวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยรวมขององคการ อันจะเปนประโยชนในการ
พัฒนาองคการในภายภาคหนาตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน กับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ กรณีศึกษา : องคการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชน แหงหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับงานวิจัยมาเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยโดยแบงไดเปน 4 หัวขอ ดังนี้
1. ความผูกพันตอองคการ
2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน
3. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความผูกพันต่ อองค์ การ
1.1 ความหมายของการผูกพันตอองคการ
โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึง ความผูกพันตอองคการนั้นเปนความรูสึกและความเชื่อของ
พนักงานที่มีความเกี่ยวพันกับองคการ เปนสวนหนึ่งขององคการ มีสวนรวมกับองคการ สนับสนุน
การดําเนินงาน ผลผลิตขององคการรวมถึงเปาหมายขององคการ และตองการที่จะคงอยูกับองคการ
ตลอดไป ดวยเหตุนี้จึงไดมีผูใหนิยายเกี่ยวกับความผูกพันไวหลายทานดวยกัน ดังนี้
ภรณี
กีรติบุตร (2529 : 24) กลาววา ความผูกพันตอองคการแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
ความผูกพันเปนทางการ (Formal Attachment) ตอองคการ ซึ่งแสดงออกโดยการไปปรากฏตัวทํา
งานตามเวลาที่กําหนด และความผูกพันทางจิตใจ หรือสนใจอยางจริงจังตอเปาหมาย คานิยมและ
วัตถุประสงคของนายจาง โดยมีทัศนคติที่ดีตอนายจาง และเต็มใจที่จะทุมเทพลังในการทํางานเพื่อ
องคการจะไดบรรลุถึงเปาหมายไดสะดวกขึ้น
วิภาดา คุปตานนท (2544 : 18) กลาววา ความผูกพันตอองคการหมายถึง การที่บุคคลมี
ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ ความรูสึกของความเปนเจาของ การหวงแหนองคการ
ของตน รวมถึงการสวามิภักดิ์ตอองคการ
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Greenberg (1996 : 94, อางถึงใน ยุพรินทร ลิ้นสุวรรณ 2546 : 29 ) กลาววา ความผูกพัน
ตอองคการเกี่ยวของกับระดับที่บุคคลมีความเกี่ยวของกับองคการ และยังคงสนใจตอองคการอยู
Schultz and Schultz (2002 : 251, อางถึงใน ภัทรนฤน พันธสีดา 2543 : 32 ) กลาววา
ตัวแปรอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน คือ ความผูกพันตอ
องคการ ซึ่งหมายถึงระดับของการวัดทางจิตวิทยาวาเรามีความสัมพันธกับองคการที่เราทํางานอยูใน
ระดับใด
จากความหมายขางตนผูวิจัยสรุปไดวา ความผูกพันตอองคการเปนความมั่นคงทาง
สัมพันธภาพของบุคคลกับองคการ เปนการยึดติดทางอารมณ (Affective Attachment) ตอเปาหมาย
และคานิยมขององคการ มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ เปนสวนหนึ่งหรือบอกถึง
ระดับการมีสวนรวมในองคการมีทัศนคติทางบวกตอองคการ มีทัศนคติตอนายจาง และมีพฤติกรรม
การตั้งใจ และเต็มใจที่จะทํางานเพื่อองคการทั้งงานในหนาที่ของตนและงานที่นอกเหนือไปจาก
หนาที่ตน เพื่อที่จะชวยใหองคการประสบความสําเร็จ และบรรลุถึงเปาหมาย นอกจากนี้ความ
ผูกพันยังสะทอนมาจากการที่บุคคลไดพิจารณาถึงผลเสียหากตองออกจากองคการไปจึงปรารถนาที่
จะยังคงเปนสมาชิกอยูตอไปในองคการ
1.2 ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ
การศึกษาถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการ พบวา ความผูกพันตอองคการของ
พนักงานมีสวนทําใหเกิดพฤติกรรมทางบวกที่สงเสริมใหการทํางานขององคการเปนไปดวยดี มี
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น บรรลุเปาหมายที่ตองการและนํามาซึ่งความเจริญเติบโตขององคการ ดังนั้น
นักวิชาการกลุมนี้ไดกลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการไว คือ
Porter et al. (1974 : 25, อางถึงใน วิภาดา คุปตานนท 2544 : 44) กลาววา ความผูกพัน
ตอองคการมีความสําคัญเนื่องจากเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอองคการโดยรวม ที่มิใชเปนเรื่อง
เฉพาะตัวอยาง เชน เรื่องของความพึงพอใจในการทํางาน แตความผูกพันตอองคการเปนความ
รับผิดชอบโดยรวมที่มีตอทีมงานและองคการในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ
1.3 องคประกอบของความผูกพันตอองคการ
จากการศึกษาองคประกอบของความผูกพันตอองคการเห็นไดวามีแนวความคิดของ
นักวิชาการหลายทานที่ไดรวบรวมองคประกอบของความผูกพันตอองคการไวอยางมากมาย ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสรุปแนวความคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับองคประกอบของความผูกพันตอองคการ ดังนี้
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Buchanan (1974, อางถึงใน กาญจนา นุใจกอง 2542 : 34 ) ไดเสนอองคประกอบของ
ความผูกพันตอองคการ 3 องคประกอบคือ
1. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ (Identification) โดยความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานยอมรับคานิยมและวัตถุประสงคขององคการและถือเสมือนวาเปนของตนเชนกัน
2. การมีสวนรวมกับองคการ (Involvement) โดยเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
องคการตามบทบาทหนาที่ของตนอยางเต็มที่
3. ความจงรักภักดีตอองคการ (Loyalty) โดยรูสึกผูกพันตอองคการและปรารถนาที่จะ
เปนสมาชิกขององคการตอไป
Allen and Meyer (1990, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนานันท 2546 :15)ไดเสน
องคประกอบของความผูกพันตอองคการไว 3 ดาน คือ
1. ความผูกพันดานความรูสึก (Affective Commitment) เปนอารมณความรูสึกผูกพัน
ของพนักงานที่มีตอองคการ ซึ่งพนักงานรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการและไดมีสวนรวมกับ
องคการ
2. ความผูกพันดานความตอเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่
เกิดขึ้นจากการที่ไดรับผลประโยชนหรือมีความจําเปนที่จะตองคงอยูกับองคการตอไปหรือโยกยาย
เปลี่ยนแปลงที่ทํางาน
3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความผูกพันของ
พนักงานที่เชื่อวาเปนสิ่งสมควร ถูกตอง เหมาะสมที่จะคงอยูกับองคการตอไปหรือเปนพันธะผูกพัน
ที่สมาชิกจะตองมีตอการปฏิบัติหนาที่ในองคการ
จากแนวคิดของความผูกพันตอองคการของพนักงานดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิด
และองคประกอบของ Allen and Meyer (1990, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนานันท) มีการแบง
องคประกอบของความผูกพันตอองคการรวมถึงคําอธิบายถึงองคประกอบตาง ๆไดอยางชัดเจน
และแนวความคิดดังกลาวยังสามารถอธิบายถึงลักษณะโดยทั่วไปของพนักงานและวัฒนธรรมของ
องคการ ดังนั้นจึงนาจะมีความเหมาะสมในการเลือกแนวความคิดนี้มาใชกับองคการที่ใชเปนกลุม
ตัวอยางในการทําวิจัยในครั้งนี้ไดเปนอยางดี
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1.4 ปจจัยที่กอใหเกิดมิติของความผูกพันตอองคการ
Meyer , et al. (1993, อางอิงใน พนิดา ศรีโพธิ์ทอง 2550 : 233) ไดอธิบายถึงธรรมชาติ
และมิติของความผูกพันตอองคการ คือ ความผูกพันตอองคการดานความรูสึกนั้นเกิดจากลักษณะงาน
และการไดรับในสิ่งที่คาดหวัง ความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่องเกิดจากผลประโยชนที่ไดรับ
และงานที่มีอยู สุดทายคือ ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานเกิดจากคานิยมสวนบุคคลและความ
สํานึกในหนาที่ ดังรูป
สภาพงาน
ความผูกพันตอองคการดานความรูสึก
ความคาดหวังในงาน
ผลประโยชนที่ไดรับ

ความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่อง

งานที่มีอยู
คานิยมสวนบุคคล
ความสํานึกในหนาที่
ภาพที่

ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน

1 ปจจัยที่กอใหเกิดมิติของความผูกพันตอองคการตามแนวคิดของMeyer , et al.

1.5 ปจจัยกําหนดความผูกพันตอองคการ
Strees (1977 : 121-122, อางถึงใน พนิดา ศรีโพธิ์ทอง 2550 : 46) กลาววา ปจจัยที่
กําหนดความผูกพันตอองคการ โดยเสนอองคประกอบ 3 ดาน ไดแก
1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน รวมถึงระยะเวลาในการทํางานในองคการ และ
ลักษณะความตองการของพนักงาน เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Need for Achievement) เปนตน
2. ลักษณะของงาน ซึ่งเปนงานที่พนักงานรับผิดชอบอยู เชน ผลปอนกลับของพนักงาน
ความมีเอกลักษณะของานและโอกาสในการมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน เปนตน
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3.ประสบการณการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งที่บุคคลไดรับและเรียนรู เมื่อเขาไปทํางานใน
องคการ เชน ความรูสึกของพนักงานที่มีตอองคการ ความนาเชื่อถือขององคการ และทัศนะคติของ
กลุมที่มีตอองคการ เปนตน
1.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ
การที่บุคคลหนึ่งจะมีความผูกพันตอองคการหรือไมและผูกพันอยางไรนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน
ทั้งปจจัยภายนอกตัวบุคคลอันไดแก องคการและลักษณะงาน รวมถึงปจจัยภายในอันไดแก ลักษณะ
สวนบุคคล เปนตน
วิภาดา
คุปตานนท (2544 : 34) กลาววาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันระหวางคนกับ
องคการไวหลายประการเชน
1. ความพึงพอใจในงาน
2. เพื่อนรวมงานที่ดี
3. ความผูกพันกับกลุมเพื่อนสนิท
4. ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
5. ความศรัทธา เลื่อมใส ความเชื่อมั่นของผูบังคับบัญชา
6. ชื่อเสียงและภาพพจน
7. ผลตอบแทนตอการปฏิบัติงาน ทั้งที่เปนเงินและไมใชเงิน
8. วัฒนธรรมองคการ
9. การยอมรับนับถือทั้งจากภายในและภายนอกองคการ
2.คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ทุกองคการตางตองการบุคคลที่มีความรูความสามารถ ประสบการณและทัศนคติที่ดีใน
งานเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและทุมเทใหกับองคการเต็มที่ โดยที่ผูบริหารพยายามหา
วิธีการที่จะทําใหบุคลากรแสดงศักยภาพอยางแทจริง เชน การคัดเลือกบุคคลที่มีประวัติการทํางานดี
การใหเงินเดือนที่จูงใจ การใหปฏิบัติงานที่สําคัญและทาทาย หรือการเลื่อนตําแหนงงาน เปนตน
ดังนั้นเห็นไดวาหลายองคการพยายามทุกวิถีทางเพื่อใหสมาชิกปฏิบัติงานอยางเต็มที่ แตก็ยังประสบ
ความลมเหลวในการกระตุนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ถึงแมวาคุณภาพชีวิตการทํางานจะไดรับความสนใจความสนใจเพิ่มขึ้น แตก็มิได
หมายความวาการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานจะสามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและเปน
รูปธรรม จึงตองอาศัยเกณฑในการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางาน จึงสามารถนํามาใชในการ
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พิจารณาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ดังนั้น การสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงมีแนวโนมที่เปน
ประเด็นสําคัญที่มีความทาทายตอผูบริหารในอนาคต องคการจึงตองกําหนดนโยบายที่ตองชัดเจน
และเปนรูปธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ตลอดจนตองดําเนินงานอยางเปนระบบ
และอยางตอเนื่อง
2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
มีผูใหคํากัดความของคุณภาพชีวิตในการทํางานไวหลายความหมาย ผูวิจัยไดรวบรวม
คําจํากัดความของคุณภาพชีวิตในการทํางานมาเสนอดังตอไปนี้
Walton (1973 : 12, อางถึงใน สมยศ นาวีการ 2545 : 56) กลาววา คุณภาพในการทํางาน
เปนลักษณะของการทํางานที่ตอบสนองความตองการและปรารถนาของบุคคลโดยพิจารณา
คุณลักษณะแนวทางความเปนบุคคลสภาพตัวบุคคลหรือสังคม สังคมขององคการที่ทําใหงาน
ประสบความสําเร็จ ซึ่งสามารถวัดไดจากตัวชี้วัดใน 8 ดาน คือการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม
และเพียงพอ สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามรถของบุคคล ความ
เจริญกาวหนาและความปลอดภัย การบูรณการทางสังคม การมีบรรยากาศประชาธิปไตยในการ
ทํางาน เวลาวางของชีวิต และความสัมพันธทางสังคม
ติน ปรัชญพฤทธ (2530 : 15) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางานไววา ชีวิตการทํางานที่
มีศักดิ์ศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณคาความเปนมนุษยของบุคลากร นั่นคือชีวิตการทํางานที่ไม
ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความตองการพื้นฐานที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคสมัย
Kossen (1991 : 217, อางถึงใน ทิพวรรณ ศิริคูณ 2542 : 19) กลาววา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน หมายถึง การทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานมีประสิทธิผลเหมาะกับความตองการ และ
คุณคาของพนักงาน
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2535 : 38) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางานวาคุณภาพของ
ความสัมพันธระหวางคนงานกับสิ่งแวดลอมของการทํางานทั้งหมดพรอมทั้งมิติทางดานมนุษย
(Humandimension) ที่เพิ่มเขาไปเสริมมิติดานเทคนิคและเศรษฐกิจ
Cascio (1992 : 20, อางถึงใน สุจินดา ออนแกว 2538 : 9) กลาววา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน หมายถึง สภาพและการปฏิบัติงานตางๆ ภายในองคการ เชน การเพิ่มเนื้องาน การจัดการ
อยางเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวมในการทํางานของพนักงาน และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ปลอดภัย
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วิภาวี คุปตานนท (2537 : 8) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life
หรือ QWL) หมายถึง การที่ความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนองดวยการทํางาน งานที่ทํามี
ความมั่นคง ไดรับการสงเสริมพัฒนา มีความเทาเทียมกัน ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผู
ที่ทํางานจนเกิดความพึงพอใจในระดับหนึ่ง
Bateman and Snell (1999, อางอิงใน ศิริวรรณ และคณะ 2545 : 143) กลาววา คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน หมายถึง คุณภาพโดยรวมจากประสบการณของมนุษยในที่ทํางาน ซึ่งบริษัท
จะตองจัดโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อสรางบรรยากาศในสถานที่ทํางานและกระตุนความเปนอยูที่ดี
ของพนักงาน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543 : 159) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง
ความรูสึกพอใจในชีวิตสวนที่เปนการทํางานอาชีพของบุคคล โดยบุคคลยอมรับวา งานอาชีพของ
ตนนาพอใจ มีคุณคา มีทางที่จะทําใหตนกาวหนามากขึ้น และการทํางานก็ชวยใหเกิดความสุขใจ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
กองสวัสดิการแรงงาน (2547 : 18) กลาววา คุณภาพชีวิตของพนักงานผูใชแรงงานก็คือ
การที่พนักงาน หรือผูใชแรงงาน มีสภาพการดํารงชีวิตอยูในสถานประกอบการ หรือสถานที่ทํางาน
อยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจไดรับการตอบสนองความตองการ ทําใหมีการกินดีอยูดี
เหมาะสมตามสถานะของตน
จากความหมายขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง
ความรูสึกของพนักงานที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวม อันเกิดจากการที่องคการ
สนองตอบความตองการของพนักงานที่มีผลตอการทํางานของพนักงาน สุขภาพและความพึงพอใจ
ของพนักงาน รวมไปถึงประสิทธิผลขององคการ
2.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ในการศึกษาถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิผลการ
ทํางาน ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
Walton (1973 : 12-16, อางถึงใน ชนัดดา เพ็ชรประยูร 2545 : 120 - 121) ไดวิเคราะห
เกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบขึ้นเปนคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยแบงออกเปน 8 ลักษณะ คือ
1. การไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ ( Adequate and Fair Compensation)
หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานนั้นๆ ไดรับคาจางและเงินเดือน ผลประโยชนเกื้อกูลและคาตอบแทนอื่น
อยางเพียงพอกับการมีชีวิตอยูไดตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และตองเปนธรรมเมื่อตอง
เปรียบเทียบกับงานอื่นๆ ดวย

15
2. สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ( Safe and Healthy Environment)
หมายถึง สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจดวย ซึ่งเปนสภาพการทํางานที่ไมมีลักษณะที่
เสี่ยงภัยจนเกินไป และตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของพนักงาน
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล ( Development of Human Capacities) งานที่
ปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหพนักงานไดใชและพัฒนาทักษะและความรูของผูปฏิบัติอยาง
แทจริง รวมถึงการมีโอกาสไดทํางานที่ตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย
4. ความเจริญกาวหนาและความปลอดภัย (Growth and Security) นอกจะทําใหพนักงาน
มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในความสามารถของตนแลว ยังจะใหใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสได
ใชศักยภาพของตนไดรับความกาวหนา และมีความมั่นคงในอาชีพของตน ซึ่งเปนที่ยอมรับของ
เพื่อนและสมาชิกในครอบครัวของตนอีกดวย
5. การบูรณการทางสังคม (Social Integration) งานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังหมายถึง โอกาสที่เทาเทียมกันความกาวหนาที่ตั้งอยูบน
รากฐานของระบบคุณธรรมมากนอยเพียงใดอีกดวย
6. การมีบรรยากาศประชาธิปไตยในการทํางาน ( Constitutionlism) ไดแกวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมในองคการที่ตองเคารพในชีวิตสวนตัวของแตละคน มีความเปนธรรมในการพิจารณา
และใหผลตอบแทนและรางวัลมากนอยเพียงใด รวมทั้งโอกาสที่แตละคนไดแสดงความคิดเห็น
อยางเปดเผย คือ มีการเคารพในสิทธิสวนบุคคล มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค และมีการ
ปกครองดวยกฎหมาย
7. เวลาวางของชีวิต (The Total Life Space) เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใช
ชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวอยางสมดุล
8. ความสัมพันธทางสังคม ( Social Relevance) ผูปฏิบัติงานจะตองรูสึกและยอมรับวา
องคการที่ตนปฏิบัติงานอยูนั้น รับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ทั้งในดานการผลิต การจํากัดของ
เหลือใชหรือของเสีย การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงานและเทคนิคในทางการตลาด เปนตน
Shrovan (1983 : 1-6, อางถึงใน ประไพพร สิงหเดช 2539: 98) กลาววา องคประกอบ
ของคุณภาพชีวิตในการทํางานไว 3 ประการ ดังนี้
1. การพัฒนาคือการพัฒนาทั้งในดานวิธีการหรือการดําเนินงานตางๆในอันที่จะ
กอใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และมีการพัฒนาในดานคุณภาพชีวิตของบุคคลดวย ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการของสิทธิมนุษยชน และแนวคิดประชาธิปไตยที่เคารพในศักดิ์ศรีของแตละ
บุคคล

16
2. การมีเกียรติ คือ การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การไดรับการ
ตอบสนองความพึงพอใจ และไดรับการยกยอง เปนที่ยอมรับในความสามารถ หรือการเปนผูมี
ความสําคัญในทัศนะของผูอื่น การที่บุคคลใดๆ ไดรับการยอมรับจากบุคคลรอบขางวา ตนมี
ความสําคัญตอองคการก็จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการทําใหองคการไดรับ
ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
3. การปฏิบัติเปนประจํา คือ การฝกฝนงานเปนประจําและสม่ําเสมอ โดยที่บุคคลทั่วไป
จะตองใชเวลาอยางนอย 8 ชั่วโมง ในการทํางานแตละวัน ยอมมีการปฏิบัติสัมพันธกับผูรวมงานใน
ที่ทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตละบุคคล
รวมทั้งการปรับปรุงการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพที่ดีของบุคคลจะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย ถาหากปรากฏวาองคการนั้นๆ ไมมีระเบียบ
วิธีปฏิบัติในการทํางานที่จะเอื้ออํานวยใหบุคคลสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายได ดังนั้นการ
ประสานงานที่ดีเพื่อผลงานในแตละวัน ซึ่งตอเนื่องไปยังผลงานในระยะยาว จําเปนที่แตละองคการ
ควรใหความสําคัญมากดวยเชนกัน
Kossen (1991, อางถึงใน ทิพวรรณ ศิริคูณ 2542 : 22) กลาววา สิ่งที่จะทําใหเกิดคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ไดแก
1. การเพิ่มคุณคาของงาน (Job Enrichment) เปนการเปดโอการสใหพนักงานไดรับการ
ยอมรับประสบความสําเร็จ และมีความเจริญกาวหนาในการทํางาน
2. การเพิ่มปริมาณงานทั้งการขยายงานและเพิ่มความรับผิดชอบ ( Getting LoadedVertically and Horizontally) เปนการเปดโอกาสใหพนักงานมีการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
3. การสรางสรรคงาน (Creating Whole Job) การสรางสรรคงานใหมีความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้นจะทําใหตอบสนองความตองการของพนักงานได และหากพนักงานมีโอกาสที่จะใช
ความคิดและทักษะที่มีอยูจะทําใหเกิดความพอใจและภาคภูมิใจในตนเอง
4. การหมุนเวียนงาน ฝกอบรมขามสายงาน และการใชทักษะที่หลากหลาย ( Rotating
Job, Cross-Training and Multiskilling) จะชวยใหพนักงานมีการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น สามารถโอนยาย
ขามสายงานไดและมีโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น
5. การทําใหงานมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น (Do Two “Dulls” Job Enrichment) ซึ่งทําให
งานเกิดความนาสนใจและความพึงพอใจเพิ่มขึ้น โดยอาศัยการเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบใน
งาน
6. ใหการชมเชยและการยอมรับ (A Liberal Lacing of Praise and Recognition) ซึ่งเปน
ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย สามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชคําพูด การสัมผัส การมอง
และการยิ้ม เปนตน
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7. การใหคาตอบแทนที่ดี (Providing Well Pay) อาจเปนการใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานได
ดีและเปนการเสริมแรงใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานที่ดีขึ้นใหม
8. มีสถานเลี้ยงเด็กสําหรับลูกพนักงาน ( Providing Child Care for Employee is
Chidren) โดยเปดโอกาสใหพนักงานไดตัดสินใจไดอยางอิสระในงานที่มีความสําคัญ
9. สรางความรับผิดชอบในงาน (Building Responsibility into Job) โดยการเปดโอกาส
ใหพนักงานไดตัดสินใจไดอยางอิสระในงานที่มีความสําคัญ
10. ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน ( Modifying Work Environment) เชน สราง
บรรยากาศของการทํางานเปนที่ สงเสริมใหมีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน มีการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ เปนตน
11. มีโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ (Providing Wellness Program) เพื่อใหรางกายแข็งแรง
สมบูรณแลวจะทําใหเกิดผลดีตอตัวพนักงานเองและงานที่ทํา ชวยลดความเครียด ภาวะโลกหัวใจ
และทําใหเกิดความสุขในการทํางาน
Schermerhorn (1996 : 3, อางถึงใน มาริษา ชูกิตติพงษ 2550 : 44) กลาววา สิ่งที่ตอง
คํานึงถึงในการวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบดวย
การจายคาตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เหมาะสม, ความปลอดภัย และสภาพการทํางานที่เหมาะสม, โอกาสในการเรียนรู และไดใชทักษะ
ใหม, โอกาสในการเติบโต และความกาวหนาในการทํางาน และการไดรับการปกปองสิทธิสวน
บุคคล
สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2540 : 18-19) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบแบบวัด
คุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 6 ดานคือ ดาน
รางกาย ดานจิตใจ ดานระดับความเปนอิสระของบุคคล ดานสัมพันธทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม
และดานความเชื่อสวนบุคคล กับแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI ซึ่งมี 26 ตัวชี้วัด
ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน มีความสามารถในการวัดคุณภาพชีวิตไดในระดับเดียวกัน และ
จากผลการวิจัยกับแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI พบวา มีคุณภาพชีวิตและมีความ
เหมาะสมตอการนํามาใชสําหรับคนไทย ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดาน
ไดแก
1. ดานรางกาย (Physical Domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซึ่งมีผล
ตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึกสุข
สบาย ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวยทางรางกายได การ
รับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงการนอนหลับพักผอน
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การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การรับรูถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน เปนตน
2. ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง เชน การ
รับรูความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจําสมาธิ การ
ตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตางๆของตนที่มีตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรู
ถึงความเชื่อดานจิตวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่นๆที่มีผลในทางที่ดี
ตอการดําเนินชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค เปนตน
3. ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships Domain) คือ การรับรูเรื่อง
ความสัมพันธของตนกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม
การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย รวมทั้งการรับรูในเรื่องอารมณทาง
เพศหรือการมีเพศสัมพันธ
4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment Domain) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
การดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและความ
มั่นคงในชีวิต การรับรูไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตางๆ การคมนาคม
สะดวก มีแหลงประโยชนดานการเงิน สถานบริการดานสุขภาพ และสังคมสงเคราะหการรับรูวาตน
ไดมีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน
นิพนธ สุรพงศษรักเจริญ (2547: 51) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน จะประกอบไป
ดวยเรื่องของคุณภาพชีวิตใน 4 มิติ เพื่อใหเปนรูปแบบของ Management System ไดแก
1. สุขภาวะทางกาย (Physical Well-being) คือ ภาวะการรับรูและการรักษาสุขภาพ
รางกายใหมีความแข็งแรง มีการปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตางๆ เพื่อรักษารางกายใหสมบูรณ
2. สุขภาวะทางอารมณ (Emotional Well-being) คือ ภาวะการรับรูของสภาพอารมณ
ความรูสึกของตนเองและผูอื่น และสามารถบริหารจัดการอารมณของตนเอง และผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม และสรางสรรค
3. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-being) คือ ภาวะการรับรูของความรูสึกสุข
สงบมีความพึงพอใจอยางมีเปาหมาย เขาใจธรรมชาติและความเปนจริงของชีวิต รวมทั้งการมีสิ่งยึด
เหนี่ยวที่มีความหมายสูงสุดในชีวิต
4. สุขภาวะทางสังคม (Social Well-being) คือ ภาวะการรับรูเรื่องการมีสัมพันธภาพของ
ตนกับบุคคลอื่น ทั้งในกลุมเพื่อนผูรวมงาน และตอสาธารณชน
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ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดียอมมีความรูสึกที่
ดีตองานและองคการรวมถึงความพึงพอใจในงานและการมีสวนรวมในงานซึ่งจะทําใหมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาองคประกอบของคุณภาพชีวิต
4 ดาน ที่เสนอโดย สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2540) มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเปน
แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ โดยองคประกอบทั้ง 4 ดาน ดังนี้ ดานรางกาย (Physical Domain) ดาน
จิตใจ (Psychological Domain) ดานความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships Domain) ดาน
สิ่งแวดลอม (Environment Domain)
2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีจุดกําเนิดเมื่อตนทศวรรษป 1970 ในกลุม
ประเทศยุโรปตะวันตก และแพรหลายเขาไปในอเมริกาเหนือ ญี่ปุน ออสเตรเลีย ซึ่งไดรับความ
สนใจอยางมากจากองคการบริหารของภาครัฐ และภาคเอกชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
เกิดขึ้นเนื่องจากมนุษยนั้นมิใชเครื่องจักร มีความรูสึกนึกคิด มีความตองการเปนที่ยอมรับของสังคม
มีความรูสึกเปนเจาของและอยากมีสวนรวม การที่มนุษยตองทํางานอยูในสภาพหรือบรรยากาศที่ไม
กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ก็จะทําใหเกิดความรูสึกเบื่อหนาย ทอแท มีอาการแปลกแยก
การที่มนุษยมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ไมดีผลกระทบที่ตามมาคือ การขาดความพึงพอใจในการ
ทํางาน มีการหยุดงานบอย สุขภาพไมดี เปนผลใหประสิทธิภาพในการผลิตลดลง มีการลาออกจาก
งานเพิ่มมากขึ้นสงผลตอองคการทําใหผลิตภาพขององคการลดลง สินคาและบริการที่ผลิตไดมี
คุณภาพไมไดมาตรฐาน ฯลฯ ดังนั้น แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเกิดขึ้น
ภายใตความคิดที่วา “มนุษยมิใชเครื่องจักร” (วิภาวี 2537) และไดมีผูเสนอแนวทางตางๆ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
กองสวัสดิการแรงงาน
(2547 : 18) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน หรือผูใช
แรงงานนั้นจะตองคํานึงทั้ง 4 มิติ คือ
1. สุขภาวะทางกาย พนักงานตองมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ แข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บซึ่งเปนผลจากการไดรับการตอบสนองจากปจจัยความจําเปนขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ในเรื่อง
การกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจาง เชน น้ําดื่ม หองน้ํา แพทย พยาบาล
เครื่องมืออุปกรณปฐมพยาบาล และหองพยาบาล
2. สุขภาวะทางอารมณ คือ พนักงานจะตองมีอารมณแจมใสมั่นคง ไมแปรปรวน ไม
หงุดหงิดโมโหงาย ไมวิตกกังวล สถานประกอบการควรจัดใหพนักงานไดมีการพักผอน มีสันทนา
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การออกกําลังกาย เลนกีฬา นอกจากนั้นควรใสใจกับสภาวะทางเศรษฐกิจและครอบครัวของ
พนักงานหากพบวามีปญหาควรหาวิถีทางแกไข เชน หากพบวาพนักงานมีปญหาไมมีที่อยูอาศัยเปน
ของตนเองอาจจะสนับสนุนโดยการจัดที่พักอาศัยใหพนักงาน หรือคาจางที่ไดรับไมพอกับคาใชจาย
ก็อาจจะสนับสนุนดานสวัสดิการจัดอาหารกลางวันให หรือมีบริการรถรับ-สง
3. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ คือ การที่พนักงานรูสึกเปนสุขและพึงพอใจในชีวิตของ
ตนเองครอบครัว และสังคม ตามที่เปนอยู ซึ่งอาจจะเรียกไดวาเปนความสันโดษดวยความสุขเพียง
เทานั้นของพนักงาน หากสถานประกอบการใดจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับพนักงานเพิ่มใหดวยความ
สมัครใจก็จะสามารถสรางความประทับใจและความผูกพันตอสถานประกอบการไดมากขึ้น
4. สุขภาวะทางสังคม คือ การที่บุคคลไดรับการยอมรับจากคนทั่วไป อันเนื่องมาจาก
การมีมนุษยสัมพันธอันดี มีความสามารถในการยอมรับความสามารถ และความสําคัญของผูอื่น
ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่อยูรอบตัว ดังนั้นจึงเปนผูที่เห็นคุณคาของบุคคล และสิ่งแวดลอม และคิดที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาใหสิ่งแวดลอมเหลานั้นคงคุณคา และประโยชนอยูตลอดไป สถานประกอบการควร
เปดโอกาสใหพนักงานไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา หรือยกระดับ
ชีวิตของเพื่อนพนักงานดวยกัน
2.4 มิติหลักที่กอใหเกิดคุณภาพในการทํางาน
มิติที่กอใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้น ประกอบดวย
5 มิติ ซึ่ง Hackman and
Oldham ไดพัฒนามาจากเรื่องของลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristics) จนกระทั่งเปนการเพิ่ม
คุณคางาน ( Job Enrichment) โดยพบวา 5 มิติ มีผลตอการเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
Newstrom (2002, อางถึงใน ประไพพร สิงหเดช 2539 : 182) ดังนี้
1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) คือ การที่พนักงานไดทํางานและเกิดการ
เรียนรูในทักษะที่หลากหลาย
2. เอกลักษณของงาน ( Task Identity) คือการที่พนักงานไดรับอนุญาตใหทํางานและ
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดงานโดยเสร็จสมบูรณ
3. ความสําคัญของงาน ( Task Significance) การที่พนักงานรับรูวาตนไดทํางานที่มี
ความสําคัญใหแกองคการและสังคม
4. ความเปนอิสระในงาน ( Autonomy) ความเปนอิสระ การมีอํานาจในการตัดสินใจ
และอํานาจควบคุมในสวนที่เกิดของกับงานที่ไดรับผิดชอบ
5. การใหขอมูลปอนกลับ ( Feedback) การใหขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานแก
พนักงานซึ่งอาจทําไดโดยการใหขอเสนอแนะ การ ใช คําพูดซึ่งอาจเปนคําชมหรือติก็ได แตตอง
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เปนไปในทางเสริมสรางหรือกอใหเกิดพฤติกรรมทางบวกมากเทาที่จะเปนไปได ดังนั้น ขอมูล
ปอนกลับจึงเปนสิ่งสําคัญในการทําใหพนักงานตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองและ
ปรับปรุงพฤติกรรมการทํางานไดดียิ่งขึ้น
2.5 ประโยชนของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
คุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นมีคุณประโยชนในการทํางานของพนักงานทั้งรางกายและ
จิตใจตลอดจนความสามารถในการทํางาน โดยไดมีผูกลาวถึงประโยชนของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดังนี้
Hackman and Sutte (1977, อางถึงใน ทิพวรรณ ศิริคูณ 2542 : 53) ไดกลาวถึงประโยชน
ของคุณภาพชีวิตในการทํางานไววาคุณภาพชีวิตในการทํางานจะสงผลตอการทํางานอยางมาก
ไดแก
1. ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตัวเอง
2. ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตองาน (สรางความพึงพอใจและการมีสวนรวมในงาน)
3. ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคการ
นอกจากนี้ ยังชวยสงเสริมในเรื่องของสุขภาพและสุขภาพจิต ชวยใหเจริญกาวหนามีการ
พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพขององคการและยังชวยลดปญหาการขาดงาน ลาออก
ลดอุบัติเหตุและสงเสริมใหไดผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ
Schuler, et al. (1989, อางถึงใน นฤดล มีเพียร 2541 : 16) กลาวสรุปถึงประโยชนของ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนี้
1. ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน
2. ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีอัตราการขาดงานที่ลดลง
3. ทําใหประสิทธิผลในการทํางานเพิ่มขึ้นจากการที่พนักวานมีสวนรวมและมีความ
สนใจในงานมากขึ้น
4. ลดความเครียด อุบัติเหตุและความเจ็บปวยจากการทํางานซึ่งสงผลถึงการลดตนทุน
ดานคารักษาพยาบาลรวมถึงตนทุนคาประกันดานสุขภาพ การลดอัตราการเรียกรองสิทธิ์จากการทํา
ประกัน
5. ความยืดหยุนของกําลังคนมีมาก และความสามารถในการสับเปลี่ยนพนักงานมีมาก
ขึ้น ซึ่งเปนผลจากความรูสึกในการเปนเจาขององคการและการมีสวนรวมในการทํางานที่เพิ่มขึ้น
6. อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดีขึ้น เนื่องจากความเชื่อถือเรื่องคุณภาพชีวิตใน
การทํางานที่ดีขององคการ
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7. ลดอัตราการขาดงาน และการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานที่ดี ทําให
พนักงานรูสึกสนใจในงานมากขึ้น จากการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การใหสิทธิออก
เสียง การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน และการเคารพสิทธิของพนักงาน
จากแนวคิดขาวตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา คุณภาพชีวิตในการทํางานมีประโยชนตอ
พนักงานและตอองคการ ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เกิดขวัญและกําลังใจใน
การทํางานมีสุขภาพจิตดี นําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน รวมถึงชวยลดอัตราการขาดงาน
และลาออกจากงาน
2.6 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นผูบริการขององคการสวนใหญใหความ
สนใจในเรื่องนี้ เนื่องจากมีความเชื่อวาคุณภาพชีวิตในการทํางานสามารถเพิ่มผลผลิตใหเพิ่มมากขึ้น
Drafke and Kossen (2002, อางถึงใน สุพิณดา ศิวานนท 2545 : 145) สนอแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน 14 แนวทาง ดังนี้
1. การเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment)
2. การเพิ่มความรับผิดชอบในงาน (Job Enrichment )
3. การเพิ่มคุณคาในงานของผูปฏิบัติงานในระดับบนและลางใหเหมาะสมและมีการ
ขยายงานระดับลางใหมีความรับผิดชอบในงานเพิ่มขึ้น (Vertical and Horizontal Loading)
4. บริหารจัดการเกี่ยวกับมิติหลักในงาน ( Core Job Dimension) ซึ่งประกอบดวย ความ
หลากหลายของทักษะ ( Skill Variety) เอกลักษณของงาน ( Task Identity) ความสําคัญของงาน
(Task Significant) ความเปนอิสระในงาน (Autonomy) และ การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
5. การสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน (Job Rotation)
6. การใหพนักงานไดรับการฝกอบรมที่หลากหลาย ( Cross Training) เพื่อใหพนักงานมี
ทักษะที่หลากหลาย
7. การใหขอมูลปอนกลับและใหการเสริมแรง (Feedback and Reinforcement)
8. จายคาตอบแทนอยางเปนธรรม และมีวันหยุดใหพนักงานอยางเหมาะสม
(Well Pay and Floating Holiday)
9. การมอบอํานาจ (Empowerment)
10. ใหความดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กและคนชราที่มีความเกี่ยวของกับพนักงาน
(Child and Elder)
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11. เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในงานและสังคม ( Change to the Work Environment
and Social Environment)
12. เปลี่ยนแปลงการใชเครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน (Ergonomic Change)
13. มีโปรแกรมการทํางานที่ดี (Wellness Program) ที่ทําใหพนักงานเกิดทัศนะคติที่ดีตอ
งาน มีผลผลิตสูงขึ้น ลดอัตราการขาดงาน ลดระดับความเครียดที่เกิดจากการทํางาน เปนตน
14. มีสภาพแวดลอมที่สวยงามและพนักงานรูสึกมีความเปนสวนตัว ( Aesthetics and
PersonaliZation)
2.7 ขอจํากัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน
คุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นกอใหเกิดประโยชนตอองคการไดมากแตก็มีขอจํากัดที่
อาจสงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางานไมประสบความสําเร็จ โดยขอจํากัดดังกลาว
Newstrom
(2002, อางถึงใน สุรางค ทะวิไชย 2549 : 182) กลาวไว ดังนี้
1. พนักงานไมตองการเพิ่มคุณคางาน เชน เพิ่มภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติงานที่มีความซับซอนมากขึ้น ไมตองการทํางานเปนกลุม หรืออาจไมตองการเรียนรูสิ่งใหมๆ
เปนตน
2. การที่พนักงานไมสามารถปรับหรือประยุกตใชเครื่องมือที่มีราคาแพงและมีความ
ทันสมัยไดดีเทาที่ควร
3. โปรแกรมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานไมมีความสมดุลกับระบบการผลิต
4. ผูบริหารและเจาหนาที่ถูกลดบทบาทของตนเองลง
5. องคการมีตนทุนที่สูงขึ้น
6. สหภาพแรงงานอาจตอตานวิธีการเพิ่มคุณคางาน
คุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นเปนการตอบสนองความตองการของพนักงานในแงของ
ความพึงพอใจในการทํางาน สุขภาพและสุขภาพจิตของพนักงานซึ่งการตอบสนองนี้ ไดแก
ประโยชนที่องคการมอบใหแกพนักงานนอกเหนือจากคาตอบแทนพื้นฐาน เชน เครื่องมืออํานวย
ความสะดวกในการทํางาน การพัฒนาบุคลากร การใหคําปรึกษา ไปจนถึงสวัสดิการที่เกี่ยวของกับ
ครอบครัวซึ่งมีผลทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนและตองการที่จะปฏิบัติหนาที่นอกเหนือจากที่
องคการมอบหมายดวยความเต็มใจ Jewett and Miller (2003, อางถึงใน สมโชค สวัสดิรักษ 2540 :
43) ซึ่งสอดคลองกับ Hackman and Suttle (1997, อางถึงใน นฤดล มีเพียร 2541 : 16) กลาวไววา
คุณภาพชีวิตในการทํางานทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง ความรูสึกที่ดีตองานซึ่งก็คือความพึง
พอใจในงานและความรูสึกที่มีสวนรวมในงาน รวมทั้งกอใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
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องคการในดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน พฤติกรรมการใหความรวมมือ
พฤติกรรมความมือน้ําใจและพฤติกรรมการมีสํานึกในหนาที่ ซึ่งเปนองคประกอบของพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ Organ (1991, อางถึงใน ประไพพร สิงหเดช 2539 : 31-41)
3.พฤติกรรมเกีย่ วกับการเป็ นสมาชิกทีด่ ีขององค์ การ
3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนการแสดงออกของบุคคลที่มีน้ําใจ
ชวยเหลือตอบุคคลรอบๆ ขางในองคการ และแมวาจะมีผูใหความหมายที่แตกตางกันไป เชน
พฤติกรรมบทบาทพิเศษ (Extrarole Behavior) พฤติกรรมการชวยเหลือสังคม (ProsocialBehavior)
พฤติกรรมการชวยเหลือ (Helping) หรือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (Organizational
Citizenship Behavior) แตเมื่อแปลกลับมาเปนภาษาไทยแลว มีความหมายใกลเคียงกันผูวิจัยจึงขอ
สรุปมาดังนี้
Baron (1977: 35, อางถึงใน นฤดล มีเพียร 2541 : 17) กลาววา เปนการที่บุคคลไดให
ความชวยเหลือแกผูอื่นและบุคคลผูนั้นก็ไมไดรับรางวัลตอบแทนกลับมาจากพฤติกรรมการ
ชวยเหลืออันนั้น
Organ and Konovsky (1989, อางถึงใน ภัทรนฤน พันธุสีดา 2543 : 18) กลาววา
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการวาเปนการกระทําที่เกิดจากความรวมมือของบุคคล
จํานวนมากซึ่งไมไดเกิดจากบทบาทอยางเปนทางการหรือกําหนดโดยองคการนั้นๆ ซึ่งความรวมมือ
นี้จะชวยยกระดับประสิทธิผลขององคการ
Organ (1991 : 275, อางถึงใน เกษรา ชัยรังษีเลิศ 2547 : 12) กลาววา พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง พฤติกรรมการใหความรวมมือที่สมาชิกมีใหแกองคการซึ่ง
พฤติกรรมเหลานั้นองคการไมไดรองขอและไมใชการบังคับใหทํา รวมทั้งไมไดรับรองวาจะให
ผลตอบแทนใด ๆ โดยแบงออกเปน 5 ดานไดแก พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism)
พฤติกรรมความสุภาพออนนอม (Courtesy) พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา(Sportsmanship)
พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) และพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่
(Conscientiousness)
Griffin (1996, อางถึงใน ณัฐยา ไพรสงบ 2546 : 47) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการวาเปนพฤติกรรมของบุคคลที่มีผลทางบวกตอองคการ ที่แสดงถึงความชวยเหลือ
ของพนักงานที่มีตอองคการหรือเพื่อนรวมงานอาทิ ใหคําแนะนํากับพนักงานที่เขามาใหม ใหความ
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รวมมือกับเพื่อนรวมงานและหัวหนางานในการทํางานเปนทีม มาทํางานตรงตอเวลาทุกครั้ง หรือ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในงาน
ประไพพร สิงหเดช (2539 : 13) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่องคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ แตพนักงาน
เต็มใจปฏิบัติเพื่อองคการ
Allen และ Rush (1998 : 247, อางถึงใน พนิดา ศรีโพธิ์ทอง 2550 : 74)กลาววา
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนสภาวะและเปนสวนประกอบที่สําคัญตอประสิทธิผล
ตอองคการ นั่นคือความเต็มใจที่จะมีสวนรวมในการ “ทํา ในสิ่งที่มากกวา และ ดีกวา” การระบุ
อยางเปนทางการในบทบาทที่กําหนดไว
George and Jones (1999 : 93-97, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนานันท 2546 : 28) กลาวา
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง พฤติกรรมที่นอกเหนือจากหนาที่ เปน
พฤติกรรมของสมาชิกในองคการที่ไมไดถูกกําหนดไว แตมีความจําเปนเพื่อใหองคการคงอยูและ
เกิดประสิทธิผล เปนลักษณะของการชวยเหลือกันของพนักงาน การปองกันอัคคีภัย การลักขโมย
การทําลายทรัพยสมบัติสวนรวม การใหคําแนะนําที่สรางสรรค การพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของบุคคล และความสามารถของบุคคล และมีความเปนมิตรกันในกลุม พฤติกรรมนี้ไมไดถูก
กําหนดจากองคการแตเปนสิ่งสําคัญในองคการ
ภัทรนฤน พันธสีดา ( 2543 : 40) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่องคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ พนักงานจึง
ไมไดรับการปกปองหรือไดรับสิ่งตอบแทนที่กําหนดไวตามระบบ แตเปนพฤติกรรมที่พนักงานเต็ม
ใจปฏิบัติเพื่อองคการและเปนประโยชนตอองคการ
อัมพร พิพิธเจริญพร ( 2545 : 28) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
หมายถึง พฤติกรรมที่องคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ แตพนักงานเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติใหองคการและเปนประโยชนตอองคการ
กันยา พีรพัฒนานันท ( 2546 : 29) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่เกิดขึ้นเอง โดยไมไดกําหนดไวอยางเปนทางการและเต็มใจ
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอองคการ ซึ่งพฤติกรรมเหลานั้นเปนพฤติกรรมที่สนับสนุนหรือสงเสริมหรือ
สงผลตอประสิทธิผลขององคการ
ณัฐยา ไพรสงบ ( 2546 : 25) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติดวยความเต็มใจ ซึ่งนอกเหนือจากที่องคการไดกําหนดไว
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โดยเปนพฤติกรรมสนับสนุนและมีความจําเปนตอการดําเนินงานขององคการเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลตอองคการ
เพียงภัทธ เจริญพิทยา ( 2546 : 21) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
หมายถึง คานิยมที่มุงเนนผูอื่นมากกวามุงเนนความไมเห็นแกตัว เปนคุณธรรมที่สั่งสมมากอใหเกิด
พฤติกรรมที่สุขุมรอบคอบในการชวยเหลือ แบงปน แจกจายและรวมมือ โดยที่ไมไดรับรางวัลตอบ
แทน พฤติกรรมนี้เปนสวนประกอบที่สําคัญตอประสิทธิผลขององคการ เพราะวาเปนพฤติกรรม
บทบาทพิเศษที่ไมไดอยูในขอบังคับ ขอเรียกรองของบทบาทหรือลักษณะงานขององคการที่บุคคล
ตองทํา ดังนั้น การกระทําเหลานี้จะกอใหเกิดการสราง และการคงไวของความดีงามและความ
ซื่อสัตยที่แสดงออกและกระทําตรงกับจิตใจ
วรท วิลาวรรณ ( 2546 : 40) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมในทางบวกและเปนประโยชนตอองคการ ที่พนักงานปฏิบัติเพื่อ
องคการดวยความเต็มใจ เกิดจากการตัดสินใจดวยตนเอง ไมเกี่ยวของกับระบบการใหรางวัลหรือ
การลงโทษอยางเปนทางการ โดยที่องคการไมไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
เกษรา ชัยรังษีเลิศ ( 2547 : 12) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
หมายถึง พฤติกรรมการใหความรวมมือในดานตาง ๆ ที่พนักงานมีใหแกองคการ นอกเหนือจาก
บทบาทที่องคการคาดหวังไว พฤติกรรมเหลานั้นชวยสนับสนุนองคการ สังคม และสภาพแวดลอม
ทางจิตวิทยาในการทํางาน ซึ่งพฤติกรรมเหลานั้นพนักงานปฏิบัติโดยองคการไมไดรองขอ และ
ไมไดบังคับใหทํา รวมทั้งไมเกี่ยวของกับระบบการใหรางวัลที่องคการกําหนดไวอยางเปนทางการ
นิสสรณ ชัยวิจิตมลากูล (
2549 : 25) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานซึ่งสนับสนุนใหเกิดประโยชนตอองคการ โดยพฤติกรรมนี้เกิด
จากความสมัครใจของพนักงานเอง ไมไดถูกกําหนดไวในหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
กัญจนา กัญจา ( 2550 : 26) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการหมายถึง
พฤติกรรมของพนักงานที่ซึ่งองคการไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ แตพนักงานเต็มใจ
ปฏิบัติเพื่อองคการ และเปนประโยชนตอองคการ
จากความหมายขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ หมายถึง พฤติกรรมการทํางานที่ไมไดอยูในขอบังคับขององคการ หรือเปนพฤติกรรม
บทบาทพิเศษที่ไมไดอยูในหนาที่ปกติทั่ว ๆ ไป ของบุคคล และเปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนและ
มีความจําเปนตอการดําเนินงานขององคการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอองคการ โดยที่พนักงาน
ปฏิบัติดวยความเต็มใจ และปราศจากระบบการใหรางวัลหรือการลงโทษอยางเปนทางการ
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3.2 องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
Organ (1987 : 6-13, อางถึงใน ภัทรนฤน พันธุสีดา 2543 : 78) ไดแบงแนวคิดพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการไว 5 องคประกอบ และเปนที่นิยมกันแพรหลาย ดังนี้
1. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมการคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมเปนหลัก พฤติกรรมเชนนี้หมายรวมถึงพฤติกรรมตาง ๆ ที่มีผลจากการใหความชวยเหลือ
ผูอื่นในการทํางาน และแกไขปญหา พฤติกรรมพื้นฐานของ Altruism ไดแก การชวยเหลือผูอื่น
2. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่พยายาม
ทําผลงานใหดีที่สุดเทาที่จะทํา ได และยังหมายรวมถึงการเขางานตรงตอเวลา การใชเวลาพักให
เหมาะสม การทํา งานใหลุลวงตามกําหนด การปฏิบัติ และเคารพขอตกลงของบริษัท
3. พฤติกรรมความมีน้ําใจนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง การมีพฤติกรรมยอมรับไม
ติเตียน หรือขัดของตอสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคการ เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นจะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ โดยคํานึงถึงผลรวมที่เกิดขึ้นตอบริษัท
4. พฤติกรรมความสุภาพ (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมการเอื้อเฟอเผื่อแผ ที่สามารถ
สังเกตไดจากการเตือนความจํา การถายทอดขอมูล การใหคํา ปรึกษาหารือ หรือการสอนงาน
5. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) หมายถึง ความรูสึกรับผิดชอบในการมี
สวนรวมในบทบาทตางๆขององคการ และรับเอานโยบายของบริษัทมาใช
Organ and Konovsky (1989, อางถึงใน ภัทรนฤน พันธุสีดา 2543 : 96) แบงพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง การชวยเหลือพนักงานคนอื่นๆ
เมื่อมีปญหา ซึ่งอาจจะเปนการชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่ขาดงานหรือการใหคําแนะนําเพื่อแกไข
สถานการณตางๆ
2. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) หมายถึง การกระทําในสิ่งที่
จําเปนตองกระทําและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เชน การทํางานตรงเวลาและไมสูญเสียเวลาในการ
ทํางานไปโดยเปลาประโยชน
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3.3 ลักษณะบุคคลที่มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
Katz (1966, อางถึงใน กัญจนา กัญจา 2550 : 27) ไดยกตัวอยางลักษณะพฤติกรรมของ
บุคคลที่กลาวไดวา กระทําพฤติกรรมบทบาทพิเศษ หรือมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ไดแก
1. บุคคลที่กระทําซึ่งปกปององคการและทรัพยสินขององคการ
2. บุคคลที่ใหคําแนะนําสําหรับการปรับปรุงองคการ
3. บุคคลที่ฝกฝนตัวเองสําหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
4. บุคคลที่สรางสรรคบรรยากาศที่ดีสําหรับองคการ
5. บุคคลที่ทํากิจกรรมรวมกันกับผูอื่น
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
Organ และ Konovsky (1989, อางถึงใน ณัฐยา ไพรสงบ 2546 : 26) ไดจําแนกพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ( Altruism) เปนพฤติกรรมการชวยเหลือพนักงาน
ชวยเหลือผูอื่นในการแกปญหาชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่ไมมาทํางาน หรือใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงงาน
2. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติงาน ( Compliance) เปนพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ เชน การมาทํางานตรงตามเวลา เปนตน
Witt (1991, อางถึงใน เพียงภัทร เจริญพิทยา 2546 : 22 ) ไดแบงแนวคิดของพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการเอาไว 4 แบบ ดังนี้
1. เปนพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนรวมงานเมื่อมีปญหา
2. สนับสนุนสภาพแวดลอมที่ดีตอการทํางาน
3. อดทนอดกลั้นตอความไมสะดวกสบาย โดยปราศจากการรองเรียน
4. มีพฤติกรรมการรักษาทรัพยากรขององคการ
Williams ( 1997, อางถึงใน ปทมาวรรณ ชูสาย 2547 : 25 ไดแบงแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงตอบุคคล
(Organizational citizenship behavior directed toward individual-OCBI) เปนพฤติกรรมที่เปน
ประโยชนเฉพาะหนาตอบุคคล เชน การชวยเหลือผูอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหรือปญหาในงาน
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2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงตอองคการ
(Organizational citizenship behavior directed toward organization-OCBO) เปนพฤติกรรมที่เปน
ประโยชนตอองคการโดยทั่วไป
John (1996 : 149-150, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนานันท 2546 : 30) อธิบายถึง
องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไว 4 ดาน ดังนี้
1. พฤติกรรมการชวยเหลือ (Helping Behavior) คือ พฤติกรรมที่คอยใหความชวยเหลือ
คนอื่น ๆ เมื่อบุคคลนั้นเกิดปญหาในการทํางาน
2. พฤติกรรมการสํานึกในหนาที่ ( Conscientiousness) คือ รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตนเอง ไมใชทรัพยากรขององคการไปโดยเปลาประโยชน
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Good Sport) คือ เมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ
ที่ทําใหเกิดความคับของใจกับตนเองภายในองคการได เชน ไมมีใครที่สามารถมีสํานักงานที่ดีและ
ที่จอดรถเฉพาะได
4. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Courtesy and Cooperation) คือ การใหความรวมมือ
กับเพื่อนรวมงานเมื่อตองพึ่งพาอาศัยกัน
Greenberg and Baron ( 1999, อางถึงใน เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล 2542 : 18) ไดจําแนก
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการวามีลักษณะของพฤติกรรมในการทํางาน 3 ประการ คือ
1. พฤติกรรมในการทํางานที่ทํามากกวาขอกําหนดตามกฎขอบังคับหรือตามลักษณะ
ของงาน
2. พฤติกรรมในการทํางานที่ทําดวยความสุขสุขุมโดยธรรมชาติของพนักงานเอง
3. พฤติกรรมในการทํางานที่ทําโดยมิไดมุงหวังที่ผลตอบแทนหรือรางวัลที่องคการ
กําหนดไว
Organ (1991, อางถึงใน เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล 2542 : 14) ไดทําการศึกษาและแบง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย
1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ( Altruism) หมายถึง การใหความชวยเหลือบุคคล
อื่น (เชน เพื่อนรวมงาน ) ทันทีเมื่อเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับงานขึ้น เชนการแสดงใหพนักงานทราบ
ถึงการใชเครื่องมือตาง ๆ
2. พฤติกรรมความสุภาพออนนอม ( Courtesy) หมายถึง ทาทางหรือการแสดงกิริยา
อาการที่แสดงถึงความเคารพนอบนอมกับบุคคลอื่น เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการ
ทํางานในองคการนั้นตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน สิ่งที่บุคคลหนึ่งกระทําหรือตัดสินใจยอมสงผลตอ
บุคคลอื่น ดังนั้นการสุภาพออนนอมตอผูอื่น จึงเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึง
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3. พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา ( Sportsmanship) หมายถึง ความอดทน อดกลั้น
ตอสิ่งที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนความคับของใจ ความไมสะดวกสบาย หรือแมแตความเครียดก็ตาม ใน
บางครั้งเรามีสิทธิที่จะแสดงถึงขอของใจที่เกิดขึ้นในงาน แตการรองทุกขดังกลาวอาจทําใหฝาย
จัดการตองแบกภาระมากเกินไป ดังนั้น พนักงานเหลานั้นจึงรูจักการรอคอยอยางผูที่มีน้ําใจเปน
นักกีฬา
4. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกโดย
การรับผิดชอบและการมีสวนรวมในกระบวนตาง ๆ ภายในองคการ เปนผูที่ใหความรวมมือกับการ
ประชุมเปนอยางดี เก็บความลับ แสดงความเห็นในเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่สอดคลองกับ
องคการ
5. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ ( Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการยอมรับกฎระเบียบภายในองคการ โดยเอาใจใสและเคารพตอกฎระเบียบ ตรงเวลา
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ คํานึงถึงทรัพยสินขององคการ ไมใชเวลางานในการปฏิบัติสิ่งนอกเหนือ
การทํางาน
จากแนวคิดของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดังกลาวขางตน ผูวิจัยได
นําเอาแนวคิดของ Organ มาใชในการศึกษา เนื่องจากแนวคิดดังกลาวอธิบายครอบคลุมถึง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีไดโดยละเอียด และถือวา Organ เปนตนแบบของความคิดในทฤษฎี
ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยจะแบงพฤติกรรมออกเปน 5 ดาน คือ พฤติกรรม
การใหความชวยเหลือ พฤติกรรมความสุภาพออนนอม พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา
พฤติกรรมการใหความรวมมือ และพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ ซึ่งแตละดานมีคําอธิบายที่
ชัดเจน สามารถเขาใจไดงายและครอบคลุมเนื้อหาที่ผูวิจัยสนใจจะทําการศึกษา
3.5 ความสําคัญของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอาจชวยเพิ่มผลสําเร็จขององคการ เพราะ
พฤติกรรมดังกลาวเปน “ เครื่องหลอลื่น ” กลไกทางสังคม (Social machinery) ขององคการ ที่จะ
ชวยลดความฝดและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององคการ (ชญานิศ นิลแจง : 2550)
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอาจชวยเพิ่มความสําเร็จใหกับองคการไดดังนี้
Organ (1988, อางถึงใน สุพรรณา ประทุมวัน 2544 : 45)
1. ลดความจําเปนในการตองดูแลรักษาทรัพยากรที่หายากซึ่งมีผลตอการซอม
บํารุงรักษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรโดยเกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
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3. ชวยเพิ่มผลผลิตใหกับเพื่อนรวมงานและระบบการจัดการ
4. ชวยใหเกิดแนวทางการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการประสานกิจกรรมระหวาง
สมาชิกในทีมงานและขามกลุมงาน
5. เพิ่มความสามารถขององคการที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีที่สุด โดยการทําให
องคการเปนสถานที่ทํางานที่นาทํางานดวยมากขึ้น
4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.1 ปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
เพียงภัทร เจริญพิทยา (
2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความ
ผูกพันตอองคการ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการกับผลการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีพนักงานในเครือ บริษัท สเปเชียลตี้กรุป จํากัด กลุมตัวอยาง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัท สเปเชียลตี้กรุป จํากัด จํานวน 248 คน ผลการวิจัยพบวา พนักงานในเครือบริษัท สเปเชียลตี้
กรุป จํากัด มีระดับความผูกพันตอองคการและระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยู
ในระดับสูง มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี พนักงานที่มีเพศและอายุตางกันมีผลการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน พนักงานที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีผลการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ภัทรนฤน พันธุสีดา ( 2543 : 45) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูความ
ยุติธรรมในองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ : ศึกษากรณีพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของรัฐแหงหนึ่งโดยศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุงาน ระดับการศึกษา สายงาน
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเมื่อจําแนกตามอายุงานและระดับ
การศึกษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
Lovell และคณะ (2001, อางถึงใน ภัทรนฤน พันธุสีดา ( 2543 : 47) ทํา การศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของเพศที่มีตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทํา การทดลองกับที่ปรึกษาโรงเรียนประถมชาวผิวขาวที่อาศัยอยูในหอพักจํานวน 96 คน
ใหคะแนนกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของผูอื่น
และใหคะแนนผลการปฏิบัติงานโดย
กรรมการผูจัดการหอพัก พบวา เพศหญิง จะไดรับคะแนนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีสูงกวาเพศ
ชาย แตไมมีความแตกตางในคะแนนผลการปฏิบัติงานของทั้งสองเพศ
เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล (
2542 : 49) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการกับความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการเอกชน
ขนาดใหญแหงหนึ่งจํานวน 392 คน จาก 6 กลุมงาน โดยในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคล
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ไดแก อายุงาน ระดับการศึกษา ลักษณะงาน และกลุมงาน ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่มีอายุงาน
นอยกวาสองปจะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานพฤติกรรมการใหความรวมมือใน
ระดับปานกลาง สวนเพศ ระดับการศึกษา ลักษณะงานและกลุมงานนั้นมีความแตกตางกันไมมาก

องคการ

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

ณัฐยา ไพรสงบ ( 2546 : 43) ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ
ทํางาน ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยนักศึกษาเฉพาะ
กรณีกับโรงงานผลิตอาหารวางแหงหนึ่ง พบวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน และระดับ
ความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง และมีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ในระดับสูง ความผูกพันตอองคการโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ โดยดานจิตใจและดานบรรทัดฐานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และตัวแปรที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ คือ แรงจูงใจใน
การทํางานดานปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน และความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน
กันยา วานิชยปญญา ( 2546 : 41) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูรูปแบบ
ผูนํา ความผูกพันตอองคการพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแหง
หนึ่ง ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคการดานการคงอยูกับองคการมีความสัมพันธพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
Lepine, et al (2002, อางถึงใน เพียงภัทร เจริญพิทยา 2546 : 76) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ธรรมชาติและมิติของพฤติกรรมเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยวิเคราะหจากแนวคิดของ Organ
พบวา ความพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ ความยุติธรรม บุคลิกภาพ รวมถึงการใหการ
สนับสนุนของผูนํามีความสําคัญอยางมากตอมิติสวนใหญของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ
Chen and Francesco (1999 , อางถึงใน วรมน เดชเมธาวีพงศ 2544 : 52) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ของความผูกพันยึดมั่นตอองคการดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคการและดานบรรทัดฐาน ตอผล
การปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยศึกษาจากกลุมพนักงานบริษัทยา
แหงหนึ่ง ในเมืองกวางตุงสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบดวยผูบังคับบัญชาและพนักงาน
จํานวน 254 คน พบวา ความยึดมั่นผูกพันตอองคการดานจิตในมีความสัมพันธทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ ความยึดมั่นผูกพันตอองคการดานการคงอยู
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กับองคการมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแตไมมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ
กาญจนา
นุใจกอง (2542 : 40) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ
และพฤติกรรมในการทํางาน
ในพนักงานระดับปฏิบัติการ
ศึกษาความสัมพันธระหวาง
องคประกอบสามดานของความผูกพันตอองคการ ไดแก ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ ความ
ผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน และความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ กับพฤติกรรมการทํางาน
3 ประเภท ไดแก ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน และความตั้งใจที่จะออกจากงานกลุม
ตัวอยาง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการขององคการธุรกิจเอกเชนในจังหวัดเชียงใหม จํานวน243 คน
พบวา ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ และความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระหวางความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน กับผลการปฏิบัติงาน องคประกอบ
ทั้งสามดานของความผูกพันมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานและความตั้งใจจะออก
จากงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธระหวางความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่กับความ
ผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ สามารถทํานายความตั้งใจที่จะออกจากงานไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ
ชนัดดา เพ็ชรประยูร (
2545 : 32) ไดศึกษาวิจัยดานการรับรูบรรยากาศขององคการ
คุณภาพชีวิตในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดั
บ
ปฏิบัติการบริษัทผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบาน โดยมีที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต
ในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานโดยรวมและคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดาน
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดาน
ความสัมพันธทางสังคมในองคการ ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุบระหวางงานกับ
บทบาทของชีวิตดานอื่นๆ และดานความเกี่ยวของทางสังคมของชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมความเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แตคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม
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วรมน เดชเมธาวีพงศ (2544 : 52) ไดทํางานศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความ
ผูกพันยึดมั่นตอองคการคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 369 คน พบวาพยาบาลมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในระดับสูง และพบวาความยึดมั่นผูกพันตอองคการดาน
จิตใจ ดานบรรทัดฐานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความยึดมั่นผูกพัน
ตอองคการดานการคงอยูกับองคการมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปรที่สามารถพยากรณ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพคือ ความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจ ดาน
การคงอยูกับองคการ ดานบรรทัดฐานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยสามารถรวมทํานาย
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการกยาบาลวิชาชีพ ไดรอยละ 19
Thompson, et al (2003, อางถึงใน สุพรรณนา ประทุมวัน 2544 : 45) ไดศึกษา
วัฒนธรรมการทํางานและชีวิตครอบครัวพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดานเปาหมายการทํางาน
แบบดั้งเดิม คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานที่ทาทาย และคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององค
สุพรรณนา ประทุมวัน ( 2544 : 43) ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตสายยาง
จํานวน 441 คน พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานผลิตสายยางอยูระดับสูง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี พนักงานที่มีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานในระดับสูง มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดีกวาพนักงานที่มีระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับต่ํา และพบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน เมื่อศึกษารายไดพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
โอกาสการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ดานบูรณาการสังคม ดานสิทธิของพนักงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาขิกที่ดีขององคการ
ประไพพร สิงหเดช (2539 : 39) ศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ:ศึกษากรณีขาราชการกรมคุมประพฤติ
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธทางสังคมในองคการมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน โดยผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและการตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิตที่ใชในการในการวิเคราะหขอมูล
5. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 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 สายงานพัฒนาโซลูชั่นส
สายงานปฏิบัติการ สายงานปฏิบัติดานการบริการ บริษัทแอดวาซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
(ออนไลน) 2552 อางอิงเมื่อ 23 สิงหาคม 2552 จาก http : // www.ais.co.th
/corporate_management_th.html และไดดําเนินการสุมโดยใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบไมมี
ความนาจะเปนโดยเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ ( accidental sampling) (สิน พันธุพินิจ 2547 : 128)
ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามเฉพาะ 5 สวนงานเทานั้น รวมทั้งสิ้นมีพนักงานระดับปฏิบัติการ 582 คน
ซึ่งยังปฏิบัติงานอยูในชวงการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนกันยายน -ตุลาคม 2552 การวัดตัวแปรใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีใหพนักงานระดับปฏิบัติการเปนผูประเมิน
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1.2 กลุมตัวอยาง
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุมตัวอยางคือพนักงานระดับ
ปฏิบัติการขององคการภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 237 คน ผูวิจัยจึงได
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane (2003, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนา
นันท 2546 : 37) ดังจะแสดงดังนี้
ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณโดยสูตรดังนี้
สูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง
N
n
=
1 + N e2
เมื่อ n
N
e
แทนคาในสูตร

=
จํานวนกลุมตัวอยาง
=
จํานวนประชากร
= คาความคลาดเคลื่อน
ซึ่งกําหนดเทากับ 0.05

582
1 + 582(0.05) 2
≈
237.06
ดังนั้น จะเห็นไดวามีขนาดตัวอยางที่เหมาะสมจํานวน 237 คน แตผูวิจัยไดเก็บขอมูล
ของกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเทากับ 245 คน เพื่อใหเกิดความสมบูรณของแบบสอบถามไดมี
ความครบถวน
n

=

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในศึกษาและการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
2.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
แบงเปน 4 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดของแบบสอบถามแตละตอนดังตอไปนี้
ตอนที่
1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ
ไดแก เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได (ตอเดือน) และ ตําแหนงงาน
ตอนที่
2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน ที่สรางโดยนํา
แนวคิดและองคประกอบของ Allen and Meyer (1990, อางถึงใน กันยา พีรพัฒนานันท 2546) ที่มี
ลักษณะเปนมาตรวัดตามแบบประเมินคา ( Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert Scale โดยเปน
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ขอความที่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น แบงออกเปน 5 ระดับ คือ ไมจริง จริงเล็กนอย
ปานกลาง จริงมาก จริงมากที่สุด 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
ซึ่งแบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามที่ใหพนักงานระดับปฏิบัติงานประเมินโดยมีการ
แบงองคประกอบของความผูกพันตอองคการซึ่งสามารถอธิบายลักษณะโดยทั่วไปของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ซึ่งแตละขอเปนแบบมาตรประเมินคา ( Rating Scale ) ตามแนวทางของ Likert
Scale ซึ่งจะวัดใน 5 ระดับดวยกัน
เกณฑในการใหคะแนนของแบบทดสอบความผูกพันตอองคการ
ตัวเลือกตอบ ขอคําถามทางบวก
ขอคําถามทางลบ
(คะแนน) (คะแนน)
จริงมากที่สุด
5
1
จริงมาก
4
2
ปานกลาง
3
3
จริงเล็กนอย
2
4
ไมจริง
1
5
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งเปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาจากสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2540: 18-19) ที่มีลักษณะเปนมาตรวัดตาม
แบบประเมินคา (Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert Scale โดยเปนขอความที่ใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง เล็กนอย ไม
เลย ประกอบดวยขอคําถามเชิงบวกจํานวน 23 ขอ โดยขอคําถามจะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 4 ดาน คือ
1. ดานรางกาย มีจํานวน 6 ขอ ไดแกขอที่ 1-6
2. ดานจิตใจ มีจํานวน 6 ขอ ไดแกขอที่ 7-12
3. ดานความสัมพันธทางสังคม มีจํานวน 5 ขอ ไดแกขอที่ 13-17
4. ดานสิ่งแวดลอม มีจํานวน 6 ขอ ไดแกขอที่ 18-23
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เกณฑในการใหคะแนนของแบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ตัวเลือกตอบ ขอคําถามทางบวก
(คะแนน)
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
เล็กนอย
2
ไมเลย
1
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามวัดระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้นมาจากแบบสอบถามของเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล (2542) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรวัดตามแบบ
การประเมินคา (Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert Scale โดยเปนขอคําถามที่ใหผูตอบแสดง
ความคิดเห็นและไดจําแนกออกเปน 5 ระดับ คือไมเคยปฏิบัติ นอยครั้ง นาน ๆ ครั้ง บอยครั้ง และ
สม่ําเสมอ ประกอบดวยคําถามเชิงบวกจํานวน 15 ขอ ครอบคลุมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการทั้ง 5 ดานคือ
1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือมีจํานวน 3 ขอ ไดแกขอที่ 1 -3
2. พฤติกรรมความสุภาพออนนอมมีจํานวน 3 ขอ ไดแกขอที่ 4 – 6
3. พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬามีจํานวน 3 ขอ ไดแกขอที่ 7 – 9
4. พฤติกรรมการใหความรวมมือมีจํานวน 3 ขอ ไดแกขอที่ 10 – 12
5. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่มีจํานวน 3 ขอ ไดแก ขอที่ 13 – 15
เกณฑการใหคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตัวเลือกตอบ ขอคําถามทางบวก
(คะแนน)
สม่ําเสมอ
5
บอยครั้ง
4
นาน ๆ ครั้ง
3
นอยครั้ง
2
ไมเคยปฏิบัติ
1
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2.2 การตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ
2.2.1 เนื่องจากเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ดังนั้น ผูวิจัยจึง
นําแบบสอบถามทั้ง 4 ตอน ใหอาจารยที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะ คําแนะนําและพิจารณาความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม แลวนํามาแกไขตามขอเสนอแนะ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนื้อหาในสิ่งที่ตองการวัดจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามมาขอเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
2.2.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช ( Try Out) กับกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนพนักงานบริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัลพลาย จํากัด แผนก Technical Repairing ฝาย
Dealer Repair Center จํานวน 30 คน โดยกลุมพนักงานมีความใกลเคียงกับประชากรที่ทําการศึกษา
อยู
2.2.3 วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อ
คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ซึ่งผลการ
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.9291 (สิน พันธุพินิจ 2547 : 191)
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยมีเครื่องมือในการทําวิจัยคือ
แบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
3.1.1 ผูวิจัยทําหนังสือจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อนําหนังสือไปขอความอนุเคราะหจากผูจัดการฝายทรัพยากร
บุคคลขององคการที่จะทําการศึกษา เพื่อใหพนักงานที่เปนกลุมตัวอยางชวยตอบแบบสอบถาม
3.1.2 ผูวิจัยรับหนังสือพรอมกับนําแบบสอบถามไปยังองคการที่จะทํา
การวิจัย เพื่อประสานงานกับหัวหนาฝายทรัพยากรบุคคลในเรื่องการนัดหมายในการดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล และการชี้แจงการตอบแบบสอบถาม
3.1.3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืน
จากองคการจากองคการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภาคเอกชนที่ผูวิจัยเขาไปเก็บรวบรวมขอมูล
3.1.4 ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุด จากนั้นนํามา
ใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว แลวลงรหัสในแบบสอบถาม
3.1.5 นําขอมูลที่ไดจากขอ 3.1.4 มาวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติดวย
คอมพิวเตอร
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3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษา คนควา และรวบรวมเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาความผูกพัน
ตอองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จากหนังสือ
วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย ตลอดจนทางเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4.การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ โดยนําขอมูลจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (The Statistical Packages for the Social Sciences) ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง
สถิตที่ใชคือ คาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ขอมูลที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
เปนการใหพนักงานระดับปฏิบัติการแสดงความเห็นวาตนมีพฤติกรรมความผูกพันตอ
องคการอยูในระดับใดเพื่อแสดงใหเห็นวามีพฤติกรรมในการทํางานมีความคงเสนคงวา
ในการทํางาน ความตอเนื่องในการทํางาน โดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน
ซึ่งมีการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยของผลการวิเคราะห โดยกําหนดความกวางของอันตรภาคชั้น ดังตอไปนี้
(ธานินทร ศิลปจารุ 2550 : 77)
4.50 – 5.00 = จริงมากที่สุด (พนักงานมีความผูกพันตอองคการมากที่สุด)
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 ซึ่งมีการแปลความหมายคาเฉลี่ยของผลการวิเคราะห
โดยกําหนดความกวางของอันตรภาคชั้น ดังตอไปนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ 2550 : 77)
4.50 – 5.00 = มากที่สุด (พนักงานไดรับคุณภาพชีวิตมากที่สุด)
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 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
เปนการใหพนักงานระดับปฏิบัติงานแสดงความเห็นวา ตนมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการในแตละดานอยูในระดับใด ซึ่งมีการแปลความหมายคาเฉลี่ยของผล
การวิเคราะห โดยกําหนดความกวางของอันตรภาคชั้น ดังตอไปนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ 2550 : 77)
4.50 - 5.00 = สม่ําเสมอ (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีอยางสม่ําเสมอ)
3.50 – 4.49 = บอยครั้ง (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีบอยครั้ง)
2.50 - 3.49 = นาน ๆ ครั้ง (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีนานๆ ครั้ง)
1.50 - 2.49 = นอยครั้ง (พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีนอยครั้ง)
1.00 - 1.49 = ไมเคยปฏิบัติ (พนักงานไมเคยมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี)
4.5 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบลําดับที่สเปยรแมน (Spearman rank ordercorrelation) ใชในการวิเคราะหขอมูลแบบเรียงกันกับตัวแปร 2 ตัว โดยคํานวณจากคาประชากร
(Ps) หรือ คํานวณจากกลุมตัวอยาง (คา rs) โดยคาที่วิเคราะหได เรียกวา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
แบบลําดับที่สเปยรแมน
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5.ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
กิจกรรม
5.1 กําหนดหัวขอวิจัยและเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษา
5.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก
หนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัย
เอกสารอื่นๆ และอินเตอรเน็ต
5.3 สงหัวของานวิจัยและชื่ออาจารยที่
ปรึกษาตอคณะกรรมการดําเนินงาน
วิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ
5.4 สงความกาวหนาของงานวิจัยระยะ
ที่ 1 (บทที่ 1) พรอมทั้งปรับเปลี่ยนงาน
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
5.5 สงความกาวหนาของงานวิจัยระยะ
ที่ 2 (บทที่ 1-3 และแบบสอบถาม)
พรอมทั้งปรับเปลี่ยนงานตามคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษา
5. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
5.7 วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
5.8 สงความกาวหนาของงานวิจัยระยะ
ที่ 3 (ฉบับสมบูรณ) พรอมทั้งปรับ
เปลี่ยนงานตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา

เดือน
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

บทที4่
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาเรื่อง “ การศึกษาความผูกพัน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ กรณีศึกษา : องคการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชน
แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยได
คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน ( Taro Yamane) โดยกําหนดคาความ
คลาดเคลื่อนไวที่ 5 % หรือที่ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 ทําใหไดจํานวนกลุมตัวอยางมากกวาหรือ
เทากับ 237 คน ผูวิจัยไดเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเทากับ 245 คนเพื่อใหเกิด
ความสมบูรณของแบบสอบถามไดมีความครบถวน จึงทําการแจกแบบสอบถามไปเปนจํานวน 250
ชุด ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตอนที่
1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชคาความถี่และ
คารอยละ ประกอบดวย เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได (ตอเดือน) และ
ตําแหนง
ตอนที่
2 การวิเคราะหขอมูลความผูกพันตอองคการ โดยใชคาความถี่ คาเฉลี่ย
คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่
3 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยใชคาความถี่ คาเฉลี่ย
คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่
4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยใช
คาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตอนที่ 6 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง แสดงในตารางที่ 2-3 ดังนี้
จากการเก็บรวบรวมขอมูลของพนักงานระดับปฏิบัติการที่เปนกลุมตัวอยางแยกตาม
ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได (ตอเดือน)
และตําแหนง ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามเพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือน
จํานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย
หญิง

143
102

58.4
41.6

ต่ํากวา 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

15
126
55
35
14

6.2
51.4
22.4
14.3
5.7

91
69
40
24
21

37.1
28.2
16.3
9.8
8.6

111
84
8
19
23

45.3
34.3
3.3
7.8
9.5

เพศ

อายุ

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
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ตารางที่ 2 จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามเพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ การศึกษา รายไดตอเดือน (ตอ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช.
ปวส. หรือ อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป
รายได้ ต่ อเดือน
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

2.5
5.3

26
171
29

10.6
69.8
11.8

5
36
40
81
51
32

2
14.7
16.3
33.1
20.8
13.1

การศึกษา

จากตารางที่ 2 เมื่อทําการจําแนกกลุมตัวอยางของพนักงานองคการภาคเอกชนแหงนี้
โดยจําแนกตามเพศ อายุ 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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ตารางที่ 3 จํานวนและคารอยละของพนักงานองคการภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามตําแหนง
ตําแหน่ งงาน

จํานวน
10
10
16
9
7
20
6
11
7
3
12
4
4
6
4
12
5
5
5
7
6
5

ร้ อยละ
4.1
4.1
6.5
3.8
2.9
8.2
2.4
4.5
2.9
1.2
4.9
1.6
1.6
2.4
1.6
4.9
2.0
2.0
2.0
2.9
2.4
2.0

Service Management

8

3.3

Engineering Supervisor
Technical Repairing

7
6

2.9
2.4

Craftsman

10

4.1

HR.

14

5.8

Component

4

1.6

245

100.0

Marking office
Financial office
Accounting Office
Corporate Secretary
Security Monitoring Engineer
Engineer
Senior Engineer
Media Management Manager
Communication Management
Public relations
Customer Care Office
Serenade Assistant Office
International Roaming Inbound
Legal Specialist
IT Security Consultant
IT Auditor
Programmer Analyst
Senior Tester
Billing Application Analyst
Data Warehouse Operation Analyst
SMEs Partner Management
Engineer (Network Routing Management)

รวม
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จากตารางที่ 3 เมื่อทําการจําแนกกลุมตัวอยางของพนักงานองคการภาคเอกชนแหงนี้โดย
จําแนกตามตําแหนง พบวากลุมตัวอยางของพนักงานองคการสวนใหญมีตําแหนง Engineer
รองลงมาตําแหนง Accounting Office และตําแหนง HR โดยคิดเปน รอยละ 8.2, 6.5 และ 5.8
ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความผูกพันต่ อองค์ การ แสดงในตารางที่ 4-7 ดังนี้
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน ที่สรางโดยนําแนวคิดและองคประกอบของ Allen
and Meyer (1993) แบงออกเปน 3 ดาน ดังตอไปนี้
1. ดานความรูสึกตอองคการ
2. ดานความตอเนื่องตอองคการ
3. ดานบรรทัดฐานตอองคการ
ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานความรูสึกตอองคการ
ความผูกพันต่ อองค์ การ
1.
ด้ านความรู้สึกต่ อ
องค์ การ
1.รูสึกมีความสุขมากที่ได
ทํางานในองคการแหงนี้
2.ชอบที่จะพูดถึงองคการ
ใหผูอื่นฟง
3.รูสึกวาปญหาของ
องคการก็คือปญหาของ
ขาพเจา
4.ไมคิดวาจะสามารถรัก
องคการใดเทาองคการ
แหงนี้

ระดับพฤติกรรม
ไม่ จริง

X

(S.D.)

แปลผล

3.15

0.96

ปาน
กลาง

12
(4.9)

3.23

0.94

ปาน
กลาง

80
(32.7)

17
(6.9)

3.28

0.88

ปาน
กลาง

83
(33.9)

17
(6.9)

3.28

0.88

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
100
(40.8)

จริงมาก

17
(6.9)

จริง
เล็กน้ อย
34
(13.9)

82
(33.5)

จริงมาก
ทีส่ ุ ด
12
(4.9)

12
(4.9)

39
(15.9)

86
(35.1)

96
(39.2)

7
(2.8)

32
(13.1)

109
(44.5)

9
(3.7)

29
(11.8)

107
(43.7)
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ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานความรูสึกตอองคการ (ตอ)
ความผูกพันต่ อองค์ การ
1. ด้ านความรู้ สึกต่ อ
องค์ การ
5. องคการแหงนี้
เปรียบเสมือน
ครอบครัวของขาพเจา
6.ภูมิใจที่ไดเปนสวน
หนึ่งขององคการ
7.องคการแหงนี้มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอ
ขาพเจา
8.รูสึกเสมือนเปนสวน
หนึ่งขององคการแหงนี้

ระดับพฤติกรรม

X

(S.D.)

แปลผล

16
(6.5)

3.38

0.81

ปาน
กลาง

90
(36.7)

26
(10.7)

3.44

0.87

ปาน
กลาง

103
(42.0)

88
(35.9)

23
(9.4)

3.39

0.90

ปาน
กลาง

103
(42.0)

85
(34.7)

20
(8.2)

3.33

0.90

ปาน
กลาง

3.31

0.89

ปาน
กลาง

ไม่ จริง

จริง
เล็กน้ อย

ปาน
กลาง

จริงมาก

จริงมาก
ทีส่ ุ ด

5
(2.0)

22
(9.0)

108
(44.1)

94
(38.4)

4
(1.6)

25
(10.2)

100
(40.8)

8
(3.3)

23
(9.4)

7
(2.9)

30
(12.2)
รวม

จากตารางที่ 4 พบวา พนักงานมีพฤติกรรมความผูกพันขององคการ ดาน ความรูสึกตอ
องคการในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเกี่ยวกับ ( X = 3.31) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา พนักงานสวนใหญมี ความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการ รองลงมา เห็นวาองคการแหง
นี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอตนเอง และองคการแหงนี้เปรียบเสมือนครอบครัวของตนเอง
( X = 3.44, 3.39 และ3.38 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานความตอเนื่องตอองคการ
ความผูกพันต่ อ
องค์ การ
2. ด้ านความต่ อเนื่อง
ต่ อองค์ การ
1.รูสึกกังวลหากตอง
ออกจากองคการนี้ไป
โดยที่ยังไมสามารถ
หาองคการใหมได
2. คิดวาจะประสบ
ปญหาอยางมาก
ภายหลังจากที่
ตัดสินใจออกจาก
องคการแหงนี้
3.จะสูญเสีย
ผลประโยชนอยาง
มากหากลาออกจาก
องคการแหงนี้
4.มีทางเลือกที่นอย
มากในการพิจารณา
ลาออกจากองคการ
แหงนี้
5.เหตุผลสําคัญที่ทํา
ใหขาพเจาทํางาน
ใหกับองคการนี้ตอไป
เนื่องจากองคการนี้
ใหผลประโยชนแก
ขาพเจา

ระดับพฤติกรรม

X

(S.D.)

แปลผล

9
(3.7)

3.42

0.90

ปาน
กลาง

75
(30.6)

33
(13.5)

3.39

0.98

ปาน
กลาง

97
(39.6)

81
(33.0)

20
(8.2)

3.26

0.94

ปาน
กลาง

29
(11.8)

100
(40.9)

75
(30.6)

29
(11.8)

2.61

0.97

ปาน
กลาง

26
(10.6)

112
(45.7)

89
(36.4)

13
(5.3)

3.33

0.99

ปาน
กลาง

ไม่ จริง

จริง
เล็กน้ อย

ปาน
กลาง

จริงมาก

จริงมาก
ทีส่ ุ ด

9
(3.7)

23
(9.4)

9
(3.7)

23
(9.4)

10
(4.1)

26
(10.6)

101
(41.2)

9
(3.7)

38
(15.5)

12
(4.9)

5
(2.0)
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ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานความตอเนื่องตอองคการ (ตอ)
ความผูกพันต่ อ
องค์ การ
2. ด้ านความต่ อเนื่อง
ต่ อองค์ การ
6.ขาพเจาทุมเทใหกับ
องคการนี้อยางมาก
ดังนั้นขาพเจาไมควร
ยายไปทํางานกับ
องคกรอื่น

ระดับพฤติกรรม

X

(S.D.)

แปลผล

3.32

0.81

ปาน
กลาง

6
(2.4)

3.49

1.0

ปาน
กลาง

7
(2.9)

2.51

1.1

ปาน
กลาง

3.17

0.96

ไม่ จริง

จริง
เล็กน้ อย

ปาน
กลาง

จริงมาก

จริงมาก
ทีส่ ุ ด

8
(3.3)

33
(13.4)

72
(29.4)

95
(38.8)

37
(15.1)

7.องคการไมสามารถ
ใหในสิ่งที่ขาพเจา
ตองการได

28
(11.5)

92
(37.6)

78
(31.8)

41
(16.7)

8. เชื่อวาพนักงานไม
จําเปนตองมีความ
จงรักภักดีตอองคการ

47
(19.2)

79
(32.2)

72
(29.4)

40
(16.3)

รวม

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 5 พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการ ดานความตอเนื่องตอองคการ
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.17 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวน
ใหญคิดวาองคการไมสามารถใหในสิ่งที่ตนเองตองการได รองลงมา รูสึกกังวลหากตองออกจาก
องคการนี้ไปโดยที่ยังไมสามารถหาองคการใหมได และคิดวาจะประสบปญหาอยางมาก ภายหลัง
จากที่ตัดสินใจออกจากองคการแหงนี้ ( X = 3.49 , X = 3.42 และ3.39 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 6 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานบรรทัดฐานตอองคการ
ความผูกพันต่ อ
องค์ การ
3.ด้ านบรรทัดฐานต่ อ
องค์ การ
1.ขาพเจารูสึกผิดหาก
ตองยายจากองคการ
ไป
2.เหตุผลสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําให
ขาพเจาทํางานเพื่อ
องคการตอไปเพราะ
เชื่อวาความจงรักภักดี
เปนสิ่งที่สําคัญ
3.แมวาองคการอื่นจะ
เสนองานที่ดีกวาแต
ขาพเจารูสึกวาเปนสิ่ง
ที่ไมถูกตองหากจะ
ลาออกจากองคการนี้
ไป
4.ถูกสั่งสอนใหเชื่อใน
คุณคาของการ
จงรักภักดีตอองคการ
เพียงองคการเดียว
5.จะไมลาออกจาก
องคการแหงนี้แมวา
ขาพเจาจะไดรับ
ประโยชนจากการ
ลาออก

ระดับพฤติกรรม

X

(S.D.)

แปลผล

46
(18.8)

3.53

1.05

จริง
มาก

106
(43.3)

16
(6.5)

3.41

0.84

ปาน
กลาง

86
(35.1)

75
(30.6)

26
(10.6)

3.26

0.98

ปาน
กลาง

16
(6.5)

108
(44.1)

96
(39.2)

20
(8.2)

3.44

0.82

ปาน
กลาง

21
(8.6)

106
(43.3)

79
(32.2)

26
(10.6)

3.34

0.96

ปาน
กลาง

ไม่ จริง

จริง
เล็กน้ อย

ปาน
กลาง

จริงมาก

จริงมาก
ทีส่ ุ ด

9
(3.7)

31
(12.7)

73
(29.7)

86
(35.1)

3
(1.2)

31
(12.7)

89
(36.3)

5
(2.0)

53
(21.7)

5
(2.0)

13
(5.3)
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ตารางที่6 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถามตอความผูกพันตอองคการ ดานบรรทัดฐานตอองคการ (ตอ )
ความผูกพันต่ อ
องค์ การ
3.ด้ านบรรทัดฐานต่ อ
องค์ การ
6.ขาพเจารูสึกผิดหาก
ตองลาออกจาก
องคการแหงนี้
7. เปนสิ่งที่ดีหาก
ขาพเจาสามารถอยูใน
องคการแหงนี้ตลอด
อายุการทํางานของ
ขาพเจาได

ระดับพฤติกรรม

X

(S.D.)

แปลผล

39
(15.9)

3.46

1.03

ปาน
กลาง

41
(16.7)

3.54

0.93

จริง
มาก

3.42

0.94

ปาน
กลาง

ไม่ จริง

จริง
เล็กน้ อย

ปาน
กลาง

จริงมาก

จริงมาก
ทีส่ ุ ด

13
(5.3)

20
(8.2)

93
(38.0)

80
(32.6)

4
(1.6)

23
(9.4)

95
(38.8)

82
(33.5)

รวม

จากตารางที่ 6 พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการ ดานบรรทัดฐานตอองคการ
ในภาพรวมอยูในระดับ ( X = 3.42 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญคิดวาเปนสิ่ง
ที่ดีหากเขาสามารถอยูในองคการแหงนี้ตลอดอายุการทํางานของเขาได รองลงมา รูสึกผิดหากตอง
ยายจากองคการไป และ รูสึกผิดหากตองลาออกจากองคการแหงนี้ ( X = 3.54, 3.53 และ3.46
ตามลําดับ)
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามตอ
ตอ
ความผูกพันตอองคการในภาพรวม
ความผูกพันต่ อองค์ การ
ดานความรูสึกตอองคการ
ดานความตอเนื่องตอองคการ
ดานบรรทัดฐานตอองคการ
รวม

X
3.31
3.17
3.42
3.30

(S.D.)
0.89

0.96
0.94

0.93

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการ ในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( X = 3.30 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมีความผูกพันดาน บรรทัด
ฐานตอองคการมากที่สุด รองลงมา มีความผูกพันดาน ความรูสึกตอองคการ และมีความผูกพันดาน
ความตอเนื่องตอองคการ ( X = 3.42, 3.31 และ3.17 ตามลําดับ)

54
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลคุณภาพชีวติ ในการทํางาน แสดงในตารางที่ 8-12 ดังนี้
คุณภาพชีวิตในการทํางานผูวิจัยใชแบบสอบถามของสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ
(2540: 18-19) เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 4 ดาน ดังนี้
1. ดานรางกาย
2. ดานจิตใจ
3. ดานความสัมพันธทางสังคม
4. ดานสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 8 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรางกาย
คุณภาพชีวติ ในการ
ทํางาน
1.ด้ านร่ างกาย
1.ทานพอใจกับ
สุขภาพของทาน
ในชวงนี้
2.ทานมีพลังเพียง
พอที่จะทําสิ่งตางๆ
ในแตละวัน(ทั้งเรื่อง
งาน หรือการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน)
3.ทานนอนหลับเปน
ปกติ
4.ทานใชยารักษาโรค
เพื่อบรรเทาอาการ
เจ็บปวย
5.ทานรูสึกวา ทานมี
สุขภาพแข็งแรง
6.ทานสามารถทํางาน
ไดอยางเต็มที่

ระดับความคิดเห็น

X

(S.D.)

แปลผล

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

เล็กน้ อย

ไม่ เลย

55
(22.4)

82
(33.5)

73
(29.8)

25
(10.2)

10
(4.1)

3.60

1.07

มาก

64
(26.1)

76
(31.0)

72
(29.5)

27
(11.0)

6
(2.4)

3.67

1.05

มาก

23
(9.4)

90
(36.7)

94
(38.4)

33
(13.5)

5
(2.0)

3.38

0.90

ปาน
กลาง

21
(8.6)

81
(33.1)

87
(35.5)

38
(15.5)

18
(7.3)

3.20

1.04

ปาน
กลาง

35
(14.3)

93
(38.0)

91
(37.1)

23
(9.4)

3
(1.2)

3.55

0.90

มาก

40
(16.3)

92
(37.6)

87
(35.5)

21
(8.6)

5
(2)

3.57

0.93

มาก

3.49

0.98

ปาน
กลาง

รวม
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จากตารางที่ 8 พบวา พนักงานมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
รางกาย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.49 ) และ พิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงาน
สวนใหญมีพลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตางๆ ในแตละวันทั้งเรื่องงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน
รองลงมามีความพอใจกับสุขภาพของตนเอง และสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ ( X = 3.67, 3.60
และ3.57 ตามลําดับ)
ตารางที่ 9 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานจิตใจ
คุณภาพชีวติ ในการ
ทํางาน
2. ด้ านจิตใจ
1. ทานรูสึกพึงพอใจ
ในชีวิต
(เชนมีความสุขความ
สงบ มีความหวัง)
2.ทานมีสมาธิในการ
ทํางานในปจจุบัน
3.ทานรูสึกพอใจใน
ตนเอง
4.ทานยอมรับรูปราง
หนาตาของตัวเอง
5.ทานพอใจที่สามารถ
ทําสิ่งตางๆ ไดสําเร็จ
ลุลวงไปไดในแตละ
วัน
6.ทานรูสึกวาชีวิตของ
ทานมีความหมาย

ระดับความคิดเห็น

X

(S.D.)

แปลผล

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

เล็กน้ อย

ไม่ เลย

50
(20.0)

76
(31.0)

84
(34.5)

30
(12.5)

5
(2.0)

3.55

1.01

มาก

33
(13.5)

94
(38.4)

89
(36.3)

26
(10.6)

3
(1.2)

3.52

0.90

มาก

44
(18.0)
37
(15.1)

99
(40.4)
98
(40.0)

68
(27.8)
76
(31.0)

31
(12.6)
31
(12.7)

3
(1.2)
3
(1.2)

3.61

0.96

มาก

3.55

0.94

มาก

38
(15.5)

93
(38.0)

77
(31.4)

32
(13.1)

5
(2.0)

3.51

0.97

มาก

42
(17.1)

94
(38.4)

69
(28.2)

33
(13.4)

7
(2.9)

3.53

1.02

มาก

3.54

0.97

มาก

รวม
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จากตารางที่ 9 พบวา พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
จิตใจ ในภาพรวมอยูในระดับที่มาก ( X = 3.54 ) และพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญ
รูสึกพอใจในตนเอง รองลงมามีความรูสึกพึงพอใจในชีวิต เ ชนมีความรูสึกสงบ มีความหวัง และ
ยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเอง และรูสึกวาชีวิตของ ตนเองมีความหมาย ( X = 3.61, 3.55 และ
3.53 ตามลําดับ)
ตารางที่ 10 จํานวน รอยละ และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความสัมพันธทางสังคม
คุณภาพชีวติ ในการ
ทํางาน
3.ด้ านความสั มพันธ์
ทางสั งคม
1.ทานพอใจในการผูก
มิตรหรือเขากับคนอื่น
2.ทานใหความ
ชวยเหลือแกผูอื่น
3.ทานยินดีที่ไดให
กําลังใจแกผูอื่น
4.ทานยินดีให
คําปรึกษาแกผูอื่น
5.ทานความ
ความสัมพันธที่ดี กับ
เพื่อนตางเพศ

ระดับความคิดเห็น

X

(S.D.)

แปลผล

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

เล็กน้ อย

ไม่ เลย

44
(18.0)

97
(39.6)

69
(28.2)

29
(11.8)

6
(2.4)

3.59

0.99

มาก

43
(17.6)

99
(40.4)

68
(27.8)

30
(12.2)

5
(2.0)

3.59

0.98

มาก

45
(18.4)
45
(18.4)

105
(42.9)
100
(40.8)

61
(24.9)
68
(27.8)

28
(11.4)
27
(11.0)

6
(2.4)
5
(2.0)

3.63

0.99

มาก

3.62

0.97

มาก

66
(26.9)

78
(31.8)

64
(26.2)

29
(11.8)

8
(3.3)

3.67

1.09

มาก

3.62

1.00

มาก

รวม

จากตารางที่ 10 พบวา พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
ความสัมพันธทางสังคม ในภาพรวมอยูในระดับที่มาก ( X = 3.62 ) และพิจารณาเปนรายขอ พบวา
พนักงานสวนใหญมีความความสัมพันธที่ดี กับเพื่อนตางเพศ รองลงมา มีความยินดีที่ไดใหกําลังใจ
แกผูอื่น และยินดีใหคําปรึกษาแกผูอื่น ( X = 3.67, 3.63 และ3.62 ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 จํานวน รอยละ และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสิ่งแวดลอม
คุณภาพชีวติ ในการ
ทํางาน
4.ด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ระดับความคิดเห็น

X

(S.D.)

แปลผล

5
(2.0)

3.54

0.99

มาก

37
(15.1)

4
(1.6)

3.60

1.01

มาก

77
(31.4)

32
(13.0)

7
(2.9)

3.58

1.08

มาก

80
(32.7)

77
(31.4)

36
(14.7)

4
(1.6)

3.53

1.01

มาก

41
(16.7)

60
(24.5)

95
(38.8)

40
(16.3)

9
(3.7)

3.34

1.05

ปาน
กลาง

58
(23.7)

73
(29.7)

86
(35.1)

73
(8.2)

58
(3.3)

3.62

1.03

มาก

3.53

1.03

มาก

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

เล็กน้ อย

ไม่ เลย

1.ทานรูสึกวาชีวิตมี
ความมั่นคง ปลอดภัย
2.ทานพอใจกับสภาพ
ที่พักอาศัยอยูตอนนี้

45
(18.4)

92
(37.5)

72
(29.4)

31
(12.7)

47
(19.2)

98
(40.0)

59
(24.1)

3.ทานมีเงินพอใชจาย
ตามความจําเปน
4.ทานไดรูเรื่องราว
ขาวสารที่จําเปนใน
ชีวิต
5.ทานพอใจกับการ
เดินทางไปไหนมา
ไหนของทาน
(หมายถึงการ
คมนาคม)

60
(24.5)

69
(28.2)

48
(19.6)

6.ทานคิดวาทานมี
คุณภาพชีวิตอยูใน
ระดับใด

รวม

จากตารางที่ 11 พบวา พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
สิ่งแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับที่มาก ( X = 3.53 ) และพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงาน
สวนใหญคิดวาตนเองมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับที่มาก รองลงมามีความพอใจกับสภาพที่พักอาศัยอยู
ตอนนี้ และมีเงินพอใชจายตามความจําเปน ( X = 3.62, 3.60 และ3.58 ตามลําดับ)

58
ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ดานรางกาย
ดานจิตใจ
ดานความสัมพันธทางสังคม

X

3.49
3.54
3.62

(S.D.)
0.98
0.97
1.00

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก

ดานสิ่งแวดลอม

3.53
3.54

1.03
0.99

มาก
มาก

รวม

จากตารางที่ 12 พบวา ในภาพรวมพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานระดับทีม่ าก
( X = 3.54 ) และพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมี คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความสัมพันธทางสังคมมากที่สุด รองลงมา มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานจิตใจ และมี คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานดานสิ่งแวดลอม ( X = 3.62, 3.54 และ3.53 ตามลําดับ)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ีขององค์ การ แสดงในตารางที่ 13-18
ดังนี้
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้
1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ
2. พฤติกรรมความสุภาพออนนอม
3. พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬา
4. พฤติกรรมการใหความรวมมือ
5. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่
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ตารางที่ 13 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความชวยเหลือ
พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์
การ
1.ด้ านการให้ ความ
ช่ วยเหลือ
1.ทานสอนวิธีการใช
อุปกรณการทํางาน
ใหกับพนักงานใหม
2.ทานชวยเหลือเพื่อน
รวมงานดวยความ
สมัครใจ
3.ทานชวยเหลือเพื่อน
รวมงานเมื่อเขามีงาน
ลนมือ

ระดับความคิดเห็น

X

(S.D.)

แปลผล

67
(27.3)

3.78

1.02

บอยครั้ง

89
(36.3)

67
(27.3)

3.79

1.01

บอยครั้ง

101
(41.2)

58
(23.6)

3.73

1.03

บอยครั้ง

3.77

1.02

บ่ อยครั้ง

ไม่ เคย
ปฏิบตั ิ

น้ อยครั้ง

นาน ๆ
ครั้ง

บ่ อย
ครั้ง

สมํา่
เสมอ

5
(2.0)

23
(9.4)

60
(24.5)

90
(36.8)

6
(2.4)

18
(7.4)

65
(26.6)

9
(3.7)

20
(8.2)

57
(23.3)

รวม

จากตารางที่
13 พบวา ในภาพรวม พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ดานการใหความชวยเหลือ บอยครั้ง ( X = 3.77 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความสมัครใจ รองลงมา
มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการสอนวิธีการใชอุปกรณการทํางานใหกับพนักงานใหม และพฤติกรรมที่ดี
เกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อนรวมงานเมื่อเขามีงานลนมือ ( X = 3.79, 3.78 และ3.73 ตามลําดับ)

60
ตารางที่ 14 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสุภาพออนนอม
พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์
การ
2.ด้ านความสุ ภาพ
อ่ อนน้ อม
1.ทานไมสงเสียงดัง
รบกวนการทํางาน
ของผูอื่น
2.ทานเคารพตอความ
คิดเห็นของผูอื่น
3.ทานจะขออนุญาต
ทุกครั้งกอนหยิบ
สิ่งของผูอื่นมาใช

ระดับความคิดเห็น

X

(S.D.)

แปลผล

38
(15.5)

3.57

0.95

บอยครั้ง

77
(31.4)

74
(30.2)

3.79

1.05

บอยครั้ง

95
(38.8)

71
(29.0)

3.84

1.00

บอยครั้ง

3.73

1.00

บ่ อยครั้ง

ไม่ เคย
ปฏิบตั ิ

น้ อยครั้ง

นาน ๆ
ครั้ง

บ่ อย
ครั้ง

สมํา่
เสมอ

8
(3.3)

18
(7.3)

82
(33.5)

99
(40.4)

9
(3.7)

14
(5.7)

71
(29.0)

5
(2.0)

20
(8.2)

54
(22.0)

รวม

จากตารางที่
14 ในภาพรวม พบวา พนักงานมีพฤติกรรมเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ดานความสุภาพออนนอม บอยครั้ง ( X = 3.73 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาพนักงานสวนใหญ
มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับขออนุญาตทุกครั้งกอนหยิบสิ่งของผูอื่นมาใช รองลงมามีพฤติกรรมที่ดี
เกี่ยวกับการเคารพตอความคิดเห็นของผูอื่น และไมสงเสียงดังรบกวนการทํางานของผูอื่น
( X = 3.84, 3.79 และ3.57 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 15 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความมีน้ําใจเปน
นักกีฬา
พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์
การ
3.ด้ านความมีนํา้ ใจ
เป็ นนักกีฬา
1.ทานไมปฏิเสธเมื่อมี
ผูขอใหชวยทํางาน
ขณะกําลังพักผอน

ระดับความคิดเห็น

X

(S.D.)

แปลผล

55
(22.4)

3.80

0.88

บอยครั้ง

107
(43.7)

55
(22.5)

3.78

0.93

บอยครั้ง

103
(42.0)

43
(17.6)

3.62

0.99

บอยครั้ง

3.73

0.93

บ่ อยครั้ง

ไม่ เคย
ปฏิบตั ิ

น้ อยครั้ง

นาน ๆ
ครั้ง

บ่ อย
ครั้ง

สมํา่
เสมอ

2
(0.8)

14
(5.7)

70
(28.6)

104
(42.5)

2.ทานปฏิบัติหนาที่
อยางดีที่สุด ไมทอ
ถอยเมื่อเกิดอุปสรรค

5
(2.0)

15
(6.1)

63
(25.7)

3.ทานเต็มใจที่จะ
ทํางาน แมตองทํา
มากกวาผูอื่นก็ตาม

12
(4.9)

13
(5.3)

74
(30.2)

รวม

จากตารางที่ 15 ในภาพรวมพบวา พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา บอยครั้ง ( X = 3.73 ) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวาพนักงานสวน
ใหญมีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานไมปฏิเสธเมื่อมีผูขอรองใหชวยทํางาน ขณะกําลังพักผอน
รองลงมา มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุด ไมทอถอยเมื่อเกิดอุปสรรค
และทานเต็มใจที่จะทํางาน แมตองทํามากกวาผูอื่นก็ตาม ( X = 3.80, 3.78 และ3.62 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 16 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์
การ
4.ด้ านการให้ ความร่ วมมือ

ระดับความคิดเห็น

X

(S.D.)

แปลผล

43
(17.5)

3.63

0.93

บอยครั้ง

94
(38.4)

68
(27.8)

3.82

1.00

บอยครั้ง

103
(42.0)

38
(15.6)

3.50

1.02

บอยครั้ง

3.65

0.98

บ่ อยครั้ง

ไม่ เคย
ปฏิบตั ิ

น้ อยครั้ง

นาน ๆ
ครั้ง

บ่ อย
ครั้ง

สมํา่
เสมอ

8
(3.3)

11
(4.5)

88
(35.9)

95
(38.8)

2.ทานยอมรับมติในที่
ประชุมแมวาจะขัดกับ
ความเห็นของทาน

6
(2.4)

17
(6.9)

60
(24.5)

3.ทานอาสาชวยเหลืองานที่
ชวยสรางภาพ
พจนใหกับองคการ

4
(1.6)

47
(19.2)

53
(21.6)

1.ทานสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององคการได

รวม

จากตารางที่ 16 ในภาพรวมพบวา พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ดานการใหความรวมมือ บอยครั้ง ( X = 3.65 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญมี
พฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานยอมรับมติในที่ประชุมแมวาจะขัดกับความเห็นของทาน รองลงมา
มีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการได) และมีพฤติกรรมที่
ดีเกี่ยวกับการที่ทานอาสาชวยเหลืองานที่ชวยสรางภาพพจนใหกับองคการ ( X = 3.82, 3.63 และ
3.50 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 17 จํานวน รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสํานึกในหนาที่
พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์
การ
5.ด้ านความสํ านึกใน
หน้ าที่
1.ทานมาทํางานตรง
เวลา
2.ทานไมนําเวลางาน
ไปใชสวนตัว
3.ทานชวยประหยัด
ทรัพยากรภายใน
องคการ เชนปดไฟ
เมื่อไมจําเปน

ระดับความคิดเห็น
ไม่ เคย
ปฏิบตั ิ

น้ อยครั้ง

นาน ๆ
ครั้ง

บ่ อย
ครั้ง

สมํา่
เสมอ

7
(2.9)
6
(2.4)

32
(13.1)
40
(16.3)

61
(24.9)
69
(28.2)

108
(44.0)
87
(35.5)

37
(15.1)
43
(17.6)

5
(2.0)

31
(12.7)

65
(26.5)

92
(37.6)

52
(21.2)

รวม

X

(S.D.)

แปลผล

3.55

0.99

บอยครั้ง

3.49

1.04

นานๆ
ครั้ง

3.63

1.02

บอยครั้ง

3.56

1.02

บ่ อยครั้ง

จากตารางที1่ 7 ในภาพรวมพบวา พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ดานความสํานึกในหนาที่ บอยครั้ง( X = 3.56 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญมี
พฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานชวยประหยัดทรัพยากรภายในองคการ เชนปดไฟเมื่อไมจําเปน
รองลงมามีพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับการที่ทานมาทํางานตรงเวลา และทานไมนําเวลางานไปใชสวนตัว
( X = 3.63, 3.55 และ3.49 ตามลําดับ )
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ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์ การ
ดานการใหความชวยเหลือ
ดานความสุภาพออนนอม
ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา
ดานการใหความรวมมือ
ดานความสํานึกในหนาที่
รวม

X

(S.D.)
1.02
1.00
0.93

3.65
3.56

0.98
1.02

3.69

0.99

3.77
3.73
3.73

แปลผล
บอยครั้ง
บอยครั้ง
บอยครั้ง
บอยครั้ง
บอยครั้ง
บ่ อยครั้ง

จากตารางที่
18 พบวา พนักงานมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
บอยครั้ง( X = 3.69 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีดานการใหความชวยเหลือมากที่สุด รองลงมา มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีดานความ
สุภาพออนนอมและดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา และดานการใหความรวมมือ ( X = 3.77, 3.73
และ3.65 ) ตามลําดับ
ตอนที่ 5 วิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างความผูกพันต่ อองค์ การกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์ การ
ตารางที่19 ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ
ตัวแปร
Spearman rank
p – value.
X
order-correlation
- ความผูกพันตอ
3.30
องคการ
0.217
0.000*
3.69
- การเปนสมาชิกที่ดี
ตอองคการ
*p < .05
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จากตารางตารางที่
19 กลาวไดวาความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกันกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการสื่อสารธุรกิจโทรคมนาคม
ไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตอนที่ 6 วิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณภาพชีวติ ในการทํางานต่ อองค์ การกับพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ีขององค์ การ
ตารางที่ 20 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานตอองคการกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ
ตัวแปร
Spearman rank
p – value.
X
order-correlation
3.54
- คุณภาพชีวิตในการ
0.239
0.000*
ทํางาน
3.69
- การเปนสมาชิกที่ดี
ตอองคการ
* p < .05
จากตารางที่ 20 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานตอองคการมีความสัมพันธกันกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการสื่อสารธุรกิจ
โทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง
“การศึกษาความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานองคการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชน
แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการสื่อสาร
ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการสื่อสาร
ธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
องคการสื่อสารธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
4.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ
5.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานตอองคการกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานในองคการภาคเอกชนแหงหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 245 คน
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย 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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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
จากการวิจัยพบวา พนักงานในองคการภาคเอกช
นนี้ มี ความผูกพันตอองคการระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมความผูกพันตอองคการ
ดานบรรทัดฐานตอองคการมากที่สุด รองลงมา มีความผูกพันดานความรูสึกตอองคการ และมีความ
ผูกพันดานความตอเนื่องตอองคการ ( X = 3.30, X = 3.43 และ X = 3.16 ตามลําดับ)
ดานความรูสึกตอองคการ พบวา พนักงานมี ความผูกพันตอองคการดานความรูสึกตอ
องคการ ระดับปานกลาง และพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานสวนใหญมี ความภูมิใจที่ไดเปน
สวนหนึ่งขององคการ รองลงมา คิดวาองคการแหงนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอตนเอง และ คิดวา
องคการแหงนี้เปรียบเสมือนครอบครัวของตนเอง ตามลําดับ
ดานความตอเนื่องตอองคการ พบวา พนักงานมี ความผูกพันตอองคการดานความ
ตอเนื่องตอองคการ ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานสวนใหญมี ความรูสึก
กังวลหากตองออกจากองคการนี้ไปโดยที่ยังไมสามารถหาองคการใหมได รองลงมา มีคิดวาจะ
ประสบปญหาอยางมากภายหลังจากที่ตัดสินใจออกจากองคการแหงนี้ และ เหตุผลสําคัญที่ทําให
พนักงานทํางานใหกับองคการนี้ตอไปเนื่องจากองคการนี้ใหผลประโยชนแกพนักงาน และพบวา
พนักงานมีความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่องตอองคการ ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา พนักงานสวนใหญ เห็นวาองคการไมสามารถใหในสิ่งทีพ่ นักงานตองการได และมี
เชื่อวาพนักงานไมจําเปนตองมีความจงรักภักดีตอองคการ
ดาน
บรรทัดฐานตอองคการ พบวา พนักงานมี ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน
ตอองคการ ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญเห็นวาเปนสิ่งที่ดีหาก
พนักงานสามารถอยูในองคการแหงนี้ตลอดอายุการทํางานของเขาได รองลงมา พนักงานรูสึกผิด
หากตองยายจากองคการไป และ รูสึกผิดหากตองลาออกจากองคการแหงนี้
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการทํางาน
จากการวิจัยพบวา พนักงานในองคการภาคเอกชนแหงนี้ มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมีคุณภาพชีวิต ในการทํางานดาน
ความสัมพันธทางสังคมมากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานจิตใจ ดาน
สิ่งแวดลอมตามลําดับ
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ผลการศึกษาคุณภาพชีวิต
ดานรางกาย พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
รางกาย ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา พนักงานสวนใหญมีพลังเพียงพอที่จะทําสิ่ง
ตางๆ ในแตละวันทั้งเรื่องงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน รองลงมามีพฤติกรรมพอใจกับสุขภาพ
ของตนเอง และสามารถทํางานไดอยางเต็มที่
ผลการศึกษาคุณภาพชีวิต ดานจิตใจ พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
จิตใจ ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญมีรูสึกพอใจในตนเอง รองลงมา
มีความรูสึกพึงพอใจในชีวิต เชนมีความรูสึกสงบ มีความหวัง และ ยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเอง
และรูสึกวาชีวิตของทานมีความหมาย
ผลการศึกษาคุณภาพชีวิต ดานความสัมพันธทางสังคม พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความสัมพันธทางสังคม ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา พนักงาน
สวนใหญความความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนตางเพศ รองลงมามียินดีที่ไดใหกําลังใจแกผูอื่น และยินดี
ใหคําปรึกษาแกผูอื่น
ผลการศึกษาคุณภาพชีวิต พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสิ่งแวดลอม
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานสวนใหญคิดวาตนเองมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับ
ที่มาก รองลงมาพอใจกับสภาพที่พักอาศัยอยูตอนนี้ และมีเงินพอใชจายตามความจําเปน
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จากการศึกษาวิจัยพบวา พนักงานในองคการภาคเอกชนแหงนี้มีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ บอยครั้ง เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา พนักงานสวนใหญมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีดานการใหความชวยเหลือมากที่สุด รองลงมา มีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีดานความสุภาพออนนอมและดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬาเทากัน และดานการใหความ
รวมมือ ตามลําดับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ดานการใหความชวยเหลือ พบวา พนักงานมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความชวยเหลือ บอยครั้ง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความ
สมัครใจ รองลงมามีพฤติกรรม การเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับการสอนวิธีการใชอุปกรณการทํางาน
ใหกับพนักงานใหม และพฤติกรรม การเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อนรวมงานเมื่อเขามี
งานลนมือ ตามลําดับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ดานความสุภาพออนนอม พบวา พนักงานมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสุภาพออนนอม บอยครั้ง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
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พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับขออนุญาตทุกครั้งกอนหยิบสิ่งของผูอื่น
มาใช รองลงมามีพฤติกรรม การเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับการเคารพตอความคิดเห็นของผูอื่น และไม
สงเสียงดังรบกวนการทํางานของผูอื่น ตามลําดับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา พบวา พนักงานมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา บอยครั้ง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรม การเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับการที่ไมปฏิเสธเมื่อมีผู
ขอรองใหชวยทํางาน ขณะกําลังพักผอน รองลงมา มีพฤติกรรม การเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับการทีไ่ ด
ปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุด ไมทอถอยเมื่อเกิดอุปสรรค และเต็มใจที่จะทํางาน แมตองทํามากกวาผูอื่น
ก็ตาม ตามลําดับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ดานการใหความรวมมือ พบวา พนักงานมีพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ บอยครั้ง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับการทีต่ นเองยอมรับมติในที่ประชุมแมวา
จะขัดกับความเห็นของตนเอง รองลงมามีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับการที่ตนเองสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการได และมีพฤติกรรม การเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับการทีไ่ ดอาสา
ชวยเหลืองานที่ชวยสรางภาพพจนใหกับองคการ ตามลําดับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ดานความสํานึกในหนาที่ พบวา พนักงานมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสํานึกในหนาที่ บอยครั้ง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับการทีไ่ ดชวยประหยัดทรัพยากรภายใน
องคการ เชนปดไฟเมื่อไมจําเปน รองลงมามีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีเกี่ยวกับการทีไ่ ดมา
ทํางานตรงเวลา และไมนําเวลางานไปใชสวนตัว ตามลําดับ
ตอนที่5 ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยสถิติสหสัมพันธสเปยรแมน ( Spearman Rank
Correlation) เพื่อหาความสัมพันธระหวางความผูกพัน ตอองคการและคุณภาพชีวิตในการทํางานตอ
องคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชน
แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความผูกพันตอองคการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.217, P =0.000) คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานตอองคการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.239, P =0.000)
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การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่องความผูกพันในองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน กับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชน แหงหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1.จากผลการศึกษา พบวา พนักงานองคการภาคเอกชนแหงนี้ มีความผูกพันตอองคการ
ในระดับปานกลาง และพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรมการมีความ
ผูกพันดาน บรรทัดฐานตอองคการ มากที่สุด รองลงมา มีพฤติกรรมความผูกพันดาน ความรูสึกตอ
องคการ และมีพฤติกรรมการมีความผูกพันดาน ความตอเนื่องตอองคการ อธิบายไดวามีความ
สอดคลองกับแนวคิดของ Allen and Meyer, 1990 (อางถึงใน กัลยา พีรพัฒนานันท ) ซึ่งกลาววาการ
แบงองคประกอบของความผูกพันตอองคการถึงองคประกอบตาง ๆอยางชัดเจน โดยแนวความคิด
ดังกลาวสามารถอธิบายถึงลักษณะโดยทั่วไปของพนักงานและวัฒนธรรมขององคการ กลาวคือ
พฤติกรรมการมีความผูกพันดานบรรทัดฐานตอองคการเปนความรูสึกของพนักงานที่มีความผูกพัน
ตอองคการ เพราะเชื่อวาเปนความถูกตอง ความเหมาะสมที่จะกระทํา รวมถึงเปนหนาที่หรือพันธะ
ผูกพันที่สมาชิกจะตองมีตอการปฏิบัติหนาที่ในองคการ และ พฤติกรรมความผูกพันดาน ความรูสึก
ตอองคการเปนอารมณความรูสึกผูกพันของพนักงานตอองคการ ในแงที่พนักงานรูสึกเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกับองคการและไดมีสวนรวมในองคการ และ พฤติกรรมความผูกพันดาน ความตอเนื่องตอ
องคการเปนความรูสึกผูกพันที่เกิดขึ้นจากการที่ไดรับสิ่งตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคงอยูใน
องคการของพนักงานโดยแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอการทํางานของบุคคลวาจะทํางานอยูกับ
องคการนั้นตอไปหรือโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้เปนความผูกพันของ
พนักงานเพื่อที่จะชวยใหองคการประสบความสําเร็จ และบรรลุถึงเปาหมาย การที่พนักงานใน
องคการมีความผูกพันตอองคการในระดับที่ดี ยอมสามารถชี้ใหเห็นวาพนักงานมีความตองการที่จะ
คงอยูกับองคการตอไป
2. จากผลการศึกษา พบวา พนักงานองคการภาคเอกชนแหงนี้ มีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานตอองคก าร ระดับที่มาก และพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมี คุณภาพชีวิต
ในการทํางานดานความสัมพันธทางสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
จิตใจ และคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิ่งแวดลอม ตามลําดับ อธิบายไดวาพนักงานมีพฤติกรรม
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธทางสังคมมากที่สุดและเปนการรับรูเรื่องความสัมพันธ
ของตนกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนได
เปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งการรับรูในเรื่องอารมณทางเพศ เปนตน
พฤติกรรมเหลานี้เปนคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ
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(2540 : 18-19)คุณภาพชีวิตลักษณะดังกลาว จะทําใหพนักงานก็จะรูสึกเปนกันเองกับเพื่อนรวมงาน
รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ และจะเต็มใจที่จะทุมเทแรงกาย แรงใจ และความพยายามในการ
ทํางาน เกิดความเชื่อและยอมรับ เปาหมายขององคการ ตลอดจนตองการที่จะทํางานกับองคการ
ตอไป
3. จากผลการศึกษา พบวา พนักงานในองคการภาคเอกชนแหงนี้มีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ บอยครั้ง และพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานสวนใหญมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีดานการใหความชวยเหลือมากที่สุด รองลงมา คือดานความสุภาพออนนอมและ
ดานความมีน้ําใจเปนนักกีฬา เทากัน และดานการใหความรวมมือ ตามลําดับ ซึ่งพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ชวยเพิ่มความสําเร็จใหกับองคการในดานตางๆ ได Organ (1991, อางถึงใน
เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล 2542 : 14) ซึ่งพฤติกรรมการใหความชวยเหลือจะเปนการใหความชวยเหลือ
บุคคลอื่น เชน เพื่อนรวมงาน ทันทีเมื่อเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับงานขึ้น เชน การแสดงใหพนักงาน
ทราบถึงการใชเครื่องมือตาง ๆ ชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความสมัครใจ ชวยเหลือเพื่อนรวมงาน
เมื่อเขามีงานลนมือ เปนตน
4. จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพัน ในองคการและคุณภาพชีวิตใน
การทํางานตอองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร
สายภาคเอกชน แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อธิบายไดวาทั้งความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิต
ในการทํางานตางก็มีความสัมพันธกับการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของณัฐยา ไพรสงบ (2546) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันตอ
องคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิตอาหารวางแหง
หนึ่งพบวาความผูกพันตอองคการดานจิตใจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และความผูกพันตอองคการของพนักงานดาน ความตอเนื่อง กับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ เนื่องมาจากความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่องนั้นจะเกิดขึ้นไดจากการที่
พนักงานไดรับคาตอบแทนแลกเปลี่ยนกับการคงอยูกับองคการ ไมวาจะเปนคาจางที่อยูในรูปของ
เงินเดือนหรือสิทธิประโยชนในรูปของสวัสดิการรวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีในกา ร
ทํางานใหกับองคการซึ่งพนักงานอาจพิจารณาแลววาในขณะนี้ยังไมมีองคการใดมอบคาตอบแทน
และสิทธิประโยชนใหกับพนักงานไดมากเทาองคการแหงนี้ ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหพนักงาน
เลือกที่จะคงอยูกับองคการแหงนี้ตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปทมาวรรณ ชูสาย (2547) ที่
ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
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ของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ ที่พบวา พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ
ดานความตอเนื่องมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และความผูกพันตอ
องคการของพนักงานดานบรรทัดฐานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
เนื่องจา ก
พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานมีความตระหนักในสิ่งที่องคการมอบใหตลอด
ระยะเวลาที่พนักงานปฏิบัติงานอยูภายในองคการ ดังนั้นการที่พนักงานคงอยูกับองคการตอไปและ
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถเปนความถูกตองและเหมาะสมที่พึงกระทําเพื่อตอบแทน
คืนใหกับองคการ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการทําการวิจัยตอองคการ
1.1 องคการควรใหความสําคัญกับการสงเสริมใหพนักงานมีความรูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับองคการ มีความเชื่อมั่นวาการมีความผูกพันกับองคการนั้นเปนบรรทัดฐานที่
ถูกตองและสมควรที่จะกระทํา รวมทั้งการใหผลประโยชนตอบแทนแกพนักงานเพื่อสรางความ
ผูกพันของพนักงานที่มีตอองคการได เชน การปลูกฝงความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการผานทาง
กิจกรรมตางๆ การใหพนักงานรวมเปนคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมตางๆการปลูกฝงคานิยม
ใหกับพนักงานวาการทํางานกับองคการในระยะเวลายาวนานนั้นเปนสิ่งที่มีเกียรตินายกยอง ซึ่ง
สามารถแสดงออกผานกิจกรรมเกษียณอายุของพนักงาน การใหสวัสดิการครอบคลุมถึงพนักงานที่
เกษียณอายุออกไปแลว ในขณะเดียวกันก็ตอบแทนพนักงานที่ทํางานอยูกับองคการใหมีสภาพการ
ทํางานที่ดี และทําใหพนักงานรูสึกวาการทํางานใหกับองคการนี้พวกเขาไดรับสิ่งตอบแทนทั้งทาง
กายและทางใจจากองคการอยางเพียงพอ
1.2 องคการจัดตั้งคณะกรรมหรือทีมงานขึ้นมา เพื่อศึกษาถึงองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิต และหาวิธีการเสริมสราง ดูแล แกไข และปรับปรุง เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ซึ่งอาจจะตองใชเวลานาน และใชงบประมาณมาก ดังนั้น ควรที่จะมีการศึกษาถึงลําดับ
ความสําคัญของแตละองคประกอบของคุณภาพชีวิต ความมีอยูและการขาดหายไปของแตละ
องคประกอบ เพื่อจะไดแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความผูกพัน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเทานั้น ซึ่งจากการทบทวนเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ พบวา ยังมีตัวแปรอีกหลายตัวที่มีความสําคัญและมีความนาสนใจเกี่ยวกับพนักงานใน
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องคการ เชน ผลการปฏิบัติงาน ทัศนคติ ความพึงพอใจในการทํางาน แรงจูงใจ คุณภาพการ
บริการ เปนตน
2.2 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความผูกพัน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยคา สถิตที่ใชในการศึกษาคือ คาความถี่ คาเฉลี่ย คา
รอยละคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบลําดับที่สเปยรแมนเทานั้น
ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งตอไป อาจมีการศึกษาวาตัวแปรดังกลาว
มีประสิทธิผล หรือสงผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาแนวคิดในเรื่องความผูกพัน คุณภาพชีวิตในการทํางาน
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตามแนวคิดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ผูวิจัยศึกษา
2.4 จากประชากรกลุมตัวอยางและองคการภาคเอกชนที่ผูวิจัยเลือก เปน
เพียงองคการภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้น หากตองการใหงานวิจัยมี
ความละเอียดและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ควรศึกษาประชากรกลุมตัวอยาง กลุมองคการหรือกลุมธุรกิจ
อื่น ๆ ดวย เพื่อใหครอบคลุมทุกระดับ
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ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ดวยคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ไดเปดสอนรายวิชา 761427 สัมมนาปญหาทางธุรกิจ (Seminar in Current Business Issues) ใหแก
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปที่ 4 โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดมอบหมายให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาหาขอมูลเพื่อทํางานวิจัย เรื่อง “ ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ
องคการ คุณภาพชีวิตในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ กรณีศึกษา
:
องคการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสารภาคเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ” จึงใครขอ
ความอนุเคราะหใหนักศึกษาเขาแจกแบบสอบถาม ตามเอกสารแนบ เพื่อนําขอมูลมาประกอบใน
รายงาน สําหรับรายละเอียดตางๆ คณะฯ ใครขออนุญาตใหน .ส.ศรัณยา เต็งรัง หมายเลขโทรศัพท
084-8797554 เปนผูประสานงานติดตอโดยตรงตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห ทั้งนี้ คณะฯ หวังเปนอยางยิ่งวา
จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอบพระคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวศรัณยา เต็งรัง )

(ผูชวยศาสตราจารย ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร)

อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
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แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ กรณีศึกษา : องคการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสายภาคเอกชนแหงหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่
1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ตอนที่
2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ
2. แบบสอบถามนี้มิไดสรางขึ้นมาเพื่อเปนการทดสอบ เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําตอบถูก
หรือผิด ทานสามารถตอบขอความทุกขอใหตรงกับความรูสึก หรือความคิดเห็นของ
ทานใหมากที่สุด โดยไมจําเปนที่คําตอบของทานจะเหมือนกับผูอื่นเสมอไป
3. กรุณาตอบขอคําถามใหครบทุกขอเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ ซึ่งมีความสําคัญและมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการทําวิจัยครั้งนี้
ตอนที1่ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปน
จริงกรุณาตอบใหครบทุกขอ
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ ………………… ป ( นับจากวันที่เกิดจนถึงปจจุบัน)
3.อายุงาน ……………. ป ( นับจากวันที่เริ่มทํางานครั้งแรกกับบริษัทจนถึงปจจุบัน
4.สถานภาพ
( ) โสด ( ) แตงงาน ( ) หมาย
( ) หยาราง ( ) แยกกันอยู
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5. ระดับการศึกษา
( ) มัธยมศึกษาปที่
3
( ) มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช.
( ) ปวส . หรือ อนุปริญญา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป
6. รายได ( ตอเดือน )
()
5,000 - 10,000 บาท ( )
()
15,001 – 20,000 บาท ( )
()
25,001 – 30,000 บาท ( )

10,001 - 15,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
30,001 ขึ้นไป

7. ตําแหนงงาน ระบุ ……………………………..
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ การ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่เปนความจริงมากที่สุดเพียงชองเดียว
ข้ อ
ที่

ข้ อคําถาม

1

ขาพเจารูสึกมีความสุขมากที่ไดทํางานในองคการ
แหงนี้
ขาพเจาชอบที่จะพูดถึงองคการใหผูอื่นฟง
ขาพเจารูสึกวาปญหาขององคการก็คือปญหาของ
ขาพเจา
ขาพเจาไมคิดวาจะสามารถรักองคการใดเทา
องคการแหงนี้
องคการแหงนี้เปรียบเสมือนครอบครัวของขาพเจา
ขาพเจาภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการ
องคการแหงนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอขาพเจา

2
3
4
5
6
7

ระดับพฤติกรรม
ไม่ จริง

จริง
เล็ก
น้ อย

ปาน
กลาง

จริง
มาก

จริง
มาก
ที่สุด

ช่ อง
นี้
ผู้วจิ ัย
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ข้ อ
ที่

ข้ อคําถาม

8
9

ขาพเจารูสึกเสมือนเปนสวนหนึ่งขององคการแหงนี้
ขาพเจารูสึกกังวลหากตองออกจากองคการนี้ไป
โดยที่ยังไมสามารถหาองคการใหมได
ขาพเจาคิดวาจะประสบปญหาอยางมากภายหลัง
จากที่ตัดสินใจออกจากองคการแหงนี้
ขาพเจาจะสูญเสียผลประโยชนอยางมากหาก
ลาออกจากองคการแหงนี้
องคการไมสามารถใหในสิ่งที่ขาพเจาตองการได
ขาพเจามีทางเลือกที่นอยมากในการพิจารณาลาออก
จากองคการแหงนี้
เหตุผลสําคัญที่ทําใหขาพเจาทํางานใหกับองคการนี้
ตอไปเนื่องจากองคการนี้ใหผลประโยชนแก
ขาพเจา
ขาพเจาทุมเทใหกับองคการนี้อยางมากดังนั้น
ขาพเจาไมควรยายไปทํางานกับองคกรอื่น
ขาพเจาเชื่อวาพนักงานไมจําเปนตองมีความ
จงรักภักดีตอองคการ
ขาพเจารูสึกผิดหากตองยายจากองคการไป
เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหขาพเจาทํางาน
เพื่อองคการตอไปเพราะเชื่อวาความจงรักภักดีเปน
สิ่งที่สําคัญ
แมวาองคการอื่นจะเสนองานที่ดีกวาแตขาพเจารูสึก
วาเปนสิ่งที่ไมถูกตองหากจะลาออกจากองคการนี้
ขาพเจาถูกสั่งสอนใหเชื่อในคุณคาของการ
จงรักภักดีตอองคการเพียงองคการเดียว
ขาพเจาจะไมลาออกจากองคการแหงนี้แมวาขาพเจา
จะไดรับประโยชนจากการลาออก
ขาพเจารูสึกผิดหากตองลาออกจากองคการแหงนี้

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23

เปนสิ่งที่ดีหากขาพเจาสามารถอยูในองคการแหงนี้
ตลอดอายุการทํางานของขาพเจาได

ระดับพฤติกรรม
ไม่ จริง

จริง
เล็ก
น้ อย

ปาน
กลาง

จริง
มาก

จริง
มาก
ที่สุด

ช่ อง
นี้
ผู้วจิ ัย
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่เปนความจริงมากที่สุดเพียงชองเดียว
ข้ อที่

ข้ อคําถาม

1

(ด้ านร่ างกาย)
ทานพอใจกับสุขภาพของทานในชวงนี้
ทานมีพลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตางๆ ในแตละวัน(ทั้ง
เรื่องงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน)
ทานนอนหลับเปนปกติ
ทานใชยารักษาโรค เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวย
ทานรูสึกวา ทานมีสุขภาพแข็งแรง
ทานสามารถทํางานไดอยางเต็มที่
(ด้ านจิตใจ)
ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต
(เชนมีความสุขความสงบ มีความหวัง)
ทานมีสมาธิในการทํางานในปจจุบัน
ทานรูสึกพอใจในตนเอง
ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเอง
ทานพอใจที่สามารถทําสิ่งตางๆ ไดสําเร็จลุลวงไป
ไดในแตละวัน
ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีความหมาย
(ด้ านความสั มพันธ์ ทางสั งคม)
ทานพอใจในการผูกมิตร หรือเขากับคนอื่น
ทานใหความชวยเหลือแกผูอื่น
ทานยินดีที่ไดใหกําลังใจแกผูอื่น
ทานยินดีใหคําปรึกษาแกผูอื่น

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

เล็กน้ อย

ไม่ เลย

ช่ องนี้
ผู้วจิ ัย
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ข้ อที่

ข้ อคําถาม

17

ทานความความสัมพันธที่ดี กับเพื่อนตาง
เพศ
(ด้ านสิ่ งแวดล้ อม)
ทานรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคง ปลอดภัย
ทานพอใจกับสภาพที่พักอาศัยอยูตอนนี้
ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปน
ทานไดรูเรื่องราวขาวสารที่จําเปนในชีวิต
ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหน
ของทาน (หมายถึงการคมนาคม)
ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับใด

18
19
20
21
22
23

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

เล็กน้ อย

ไม่ เลย

ช่ องนี้
ผู้วจิ ัย

ตอนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานซึ่งเกีย่ วพันกับบุคคลอืน่ ในองค์ การ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็น ที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด
เพียงคําตอบเดียว
ข้ อที่

ข้ อคําถาม

1

ทานสอนวิธีการใชอุปกรณการทํางาน
ใหกับพนักงานใหม
ทานชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความ
สมัครใจ
ทานชวยเหลือเพื่อนรวมงานเมื่อเขามีงาน
ลนมือ
ทานไมสงเสียงดังรบกวนการทํางานของ
ผูอื่น
ทานเคารพตอความคิดเห็นของผูอื่น

2
3
4
5

ระดับความคิดเห็น
ไม่ เคย
ปฏิบัติ

น้ อย
ครั้ง

นาน ๆ บ่ อย
ครั้ง ครั้ง

สมํ่า
เสมอ

ช่ องนี้
ผู้วจิ ัย
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ข้ อที่

ข้ อคําถาม

6

ทานจะขออนุญาตทุกครั้งกอนหยิบสิ่งของ
ผูอื่นมาใช
ทานไมปฏิเสธเมื่อมีผูขอรองใหชวยทํางาน
ขณะกําลังพักผอน
ทานปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุด

7
8
9
10

ทานยอมรับมติในที่ประชุมแมวาจะขัดกับ
ความเห็นของทาน

12

ทานอาสาชวยเหลืองานที่ชวยสรางภาพพจน
ใหกับองคการ
ทานมาทํางานตรงเวลา
ทานไมนําเวลางานไปใชสวนตัว

15

ไม่ เคย
ปฏิบัติ

น้ อย
ครั้ง

นาน ๆ บ่ อย
ครั้ง ครั้ง

สมํ่า
เสมอ

ช่ องนี้
ผู้วจิ ัย

ทานเต็มใจที่จะทํางาน แมตองทํามากกวา
ผูอื่นก็ตาม
ทานปฏิบัติตามกฎระเบียบองคการ

11

13
14

ระดับความคิดเห็น

ทานชวยประหยัดทรัพยากรภายในองคการ
เชนปดไฟเมื่อไมจําเปน

ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเพือ่ การศึกษาในครั้งนี้

86
ประวัติผูวิจัย

ชื่อ - สกุล นางสาว ศรัณยา เต็งรัง
ที่อยู
741/24 หมูที่ 2 ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
ประวัติการศึกษา
พ
.ศ 2548 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา
พ
.ศ 2552 ศึกษาตอในระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ประวัติการทํางาน
พ
.ศ. 2551 ไดรับการฝกงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย
Administration Support Officer
414 อาคารชินวัตร 1 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
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