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บทคัดยอ
การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสาย
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มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ผลการวิจัยพบวา
1.คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรกร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มี คาเฉลี่ยเทากับ 3.23
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยที่อยูระดับมาก มี 1 ดาน คือ ดานความภูมิใจในองคกรที่มี
คุณคาทางสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57
2.ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.56
3.คุณภาพชีวิตการในทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรีโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางปานกลางกับความผูกพันตอองคการ
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .586
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกก ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยที่เกิดการแปลงแปลงไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สิ่งเหลานี้ยอมสงผลตอการ
ดําเนินงานขององคการตางๆที่จะตองปรับตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะอยูรอดและพัฒนาให
องคการเกิดความเจริญกาวหนาในการดําเนินงานอยูเสมอ
กกกกกกกกการบริหารงานในองคก ารหรือหนวยงานใดๆก็ตาม การดําเนินงานนั้นจะตองประกอบ
ไปดวยทรัพยากรอยางนอย 4 ประการ คือ คน ( Men) เงิน ( Money) วัตถุสิ่งของ ( Materials) และ
การจัดการ (Management) ซึ่งปจจัยทั้ง 4 ประการนี้ ในการบริหารองคก าร มนุษยนับเปนทรัพยากร
สําคัญที่จําเปนและตองใชทรัพยากรมนุษยจํานวนมากในหลากหลายหนาที่ เพราะทรัพยากรมนุษย
จะเปนผูสรางสรรคงานบริการและเปนผูใหบริการดาน ตางๆ ที่เนนคุณภาพ มาตรฐาน ความ
ปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการที่จะไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ การพัฒนาและ
การรักษาทรัพยากรมนุษยใหทํางานใหกับองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
การออกจากองคการไปดวยดีนั้น ลวนตองอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ดี ดังนั้น การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญกับการบริหารองคการ คือทําใหมีบุคลากรทํางานที่เพียงพอและ
ตอเนื่องทําใหไดคนดีและมีความสามารถเขามาทํางานในองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีการ
ฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการแกบุคลากรอยาง
เหมาะสม ทําใหเกิดการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร ทําใหเกิดการ
ประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสมและสนับสนุนคนทํางานดี ทําใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางคนทํางานดวยกันและคนทํางานกับผูบริหาร (กริชเพชร ชัยชวย 2544:1)
กกกกกกกกฉะนั้นการที่คนในองคการจะทํางานเต็มความสามารถนั้น จึงขึ้นอยูกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานและความผูกพันที่มีตอองคการ กลาวคือ เมื่อองคการสามารถตอบสนองตอความ
ตองการและความคาดหวังของคนในองคการ คนจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น และ
นําไปสูความรูสึกที่มีความลึกซึ่งมากกวาความพึงพอใจในการทํางานซึ่งก็คือ ความผูกพันตอ
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องคการ ซึ่งจะสงผลไปยังคุณภาพชีวิตในการทํางานของคนในองคการตอไป (ปทมา พรมมินทร
2549:2) จากเหตุผลและความเปนมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อที่ผลการวิจัยจะไดเปนประโยชนตอองคการและเปนแนวทางในการ
บํารุงรักษาบุคลากร ใหเกิดความรักและผูกพันตอองคการ เพื่อใหบุคลากรมีความมุงมั่นอยางเต็มที่
ในการทํางาน ทําใหองคการสามารถดําเนินงานไดอยางบรรลุเปาหมายและสามารถรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มีคาใหอยูกับองคการตลอดไป
วัตถุประสงค์
กกกกกกกก 1. ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนม หาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีตอองคการ
กกกกกกกก2. ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก 3. ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ขอบเขตการศึกษา
กกกกกกกก การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ
กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยสํารวจ
ขอมูลจากบุคคลากรที่ปฎิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน
198 คน ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2552 นาน
3 เดือน
นิยามศัพท์
กกกกกกกก1. คุณภาพชีวติ ในการทํางาน หมายถึง สิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับชีวิตการทํางานซึ่งมี 8
ดาน คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม
กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง
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กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานลักษณะการบริหาร
กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
กกกกกกกกกกกกกกกก- ดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม (กริชเพชร ชัยชวย 2544:5)
กกกกกกกก2. ความผูกพันต่ อองค์ การ หมายถึง ความเปนอันดับหนึ่งอันเดียวกันกับองคการโดย
เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ยอมรับในคานิยมและวัตถุประสงคขององคการเสมือนหนึ่งวาตนเปน
เจาของเชนกันและการเขามามีสวนรวมในองคการ คือการที่สมาชิกมีความรูสึกวาไดรวมกระทําใน
กิจกรรมขององคการตามบทบาทหนาที่ของตนอยางเต็มที่ การที่สมาชิกไดแสดงออกถึงความ
ตองการที่จะทํางานตอใ นองคการเดิมไมคิดที่จะโอนยายไปอยูที่อื่น ยังคงมีความตองการเปน
สมาชิกภายในองคการนั้นตลอดไป ไมวาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในหรือมีสิ่งดึงดูดจากภายนอก
ก็ยังคงที่จะเปนสมาชิกขององคการนั้นโดยไมคิดเปลี่ยนใจ นั่นคือสมาชิกมีความรูสึกจงรักภักดีตอ
องคการซึ่งนอกเหนือไปจากการยังคงสภาพเปนสมาชิกขององคการแลว ความจงรักภักดีก็ยังสงผล
ตอการทําใหสมาชิกขององคการแสดงออกทางพฤติกรรมอันพึงประสงคตอองคการ ทําใหไมเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาองคการ (ธีระ วีรธรรมสาธิต 2532:7)
กกกกกกก 3. องค์ การ หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก 4. บุคลากร หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางทุกคน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก1. ทําใหทราบถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนม หาวิทยาลัย
ศิลปากรที่มีตอองคการ
กกกกกกกก 2. ทําใหทราบถึงความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนม หาวิทยาลัย
ศิลปากร
กกกกกกกก3. ทําใหทราบถึง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา บุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุงหมายที่จะทราบวาตัวแปร
ใดมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการของบุคลากร จากการคนควา
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดเลือกแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ตอไปนี้มา
เปนกรอบในการศึกษา ไดแก
กกกกกกกก1. คุณภาพชีวิตในการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กกกกกกกก2. ความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ความหมายและความสําคัญของความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกก3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอ
องคการ
กกกกกกกก4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กกกกกกกก5. กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
1. คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
กกกกกกกก1.1 ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กกกกกกกกความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กกกกกกกกจากการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานพบวา
มีผูสนใจศึกษาเปนจํานวนมาก โดยผูที่สนใจศึกษานั้นไดใหแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานไวแตกตางกัน ซึ่งผูศึกษาไดรวบรวมความหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ครั้งนี้ ไดดังนี้
กกกกกกกก ความหมายทางกวางของคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง สิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตการทํางานซึ่งประกอบดวย คาจางชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชน
4
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ความกาวหนาในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนแรงจูงใจและความพึง
พอใจสําหรับคนงาน
กกกกกกกก คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายอยางแคบ คือผลที่มีตอคนงานซึ่งหมายถึงการ
ปรับปรุงในองคการและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
สําหรับสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคล และรวมถึงความตองการของ
พนักงานในเรื่องความพึงพอใจในการงานมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการทํางาน
กกกกกกกกคุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฎิบัติ หรือเทคโนโลยีที่
เสริมสภาพแวดลอมในการทํางานที่กอใหเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ในการปรับปรุงผลลัพธทั้ง
องคการและปจเจกบุคคล (ผจญ เฉลิมสาร 2540, อางถึง ใน กริชเพชร ชัยชวย 2544: 9)
กกกกกกกกคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) หรือ QWL หมายถึง การประเมิน
สถานะในลักษณะตางๆของงาน ซึ่งจะเกี่ยวของกับการสรางสมดุลระหวางงานและชีวิตของบุคคล
คุณภาพชีวิตการทํางานจะใหความสําคัญกับผลงานที่มีตอบุคคล และประสิทธิภาพขององคการ
รวมทั้งความพอใจของบุคลากรกับการแกปญหาและการตัดสินใจขององคการ นอกจากนี้คุณภาพ
ชีวิตการทํางานจะมีผลกระทบตอบุคคลและองคการทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเฉพาะใน
ปจจุบันที่คุณภาพชีวิตการทํางานกลายเปนประเด็นสําคัญทางสังคัมและเทคโนโลยี ที่บุคคลและ
องคการตางก็เปนสวนหนึ่งของสังคมที่จะตองอยูรวมกันและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (ณัฏฐพันธ เขจร
นันทน 2551 : 109)
กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) หรือ QWL หมายถึงการทําให
พนักงานพึงพอใจในดานตางๆ 8 ดานคือ
กกกกกกกก1.ความเทาเทียมและความเปนธรรมในคาตอบแทนที่ไดรับ
กกกกกกกก2.สภาพความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานที่ดี
กกกกกกกก3.การทํางานที่ไดมีการพัฒนาขีดความสามารถ
กกกกกกกก4.การใหพนักงานไดรับโอกาสในความเจริญกาวหนาและมั่นใจในงาน
กกกกกกกก5.การมีสภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี
กกกกกกกก6.การมีสิทธิความชอบธรรมของพนักงาน
กกกกกกกก7.การทํางานที่มีเวลาใหแกครอบครัว มีการพักผอน
กกกกกกกก8.งานที่องคการมีความรับผิดชอบตอสังคม
กกกกกกกกการสรางความพึงพอใจในงานเหลานี้เรียกวาการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีจะมีผล
ทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิ เพิ่มผลผลิต และลดปญหาตางๆไดทําใหพนักงานมี
ความคิดริเริ่มที่ดี (เนตรพัณณา ยาวิราช 2547: 106)
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กกกกกกกกความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กกกกกกกก การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานเริ่มขึ้นในประเทศตะวันตก ในชวงตอของสังคม
อุตสาหกรรมและสังคมสารสนเทศ เนื่องจากปญหาระหวางการทํางานและคุณภาพชีวิตของบุคคล
ซึ่ง เดวิส (Davis etal. 1975, อางถึงใน ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551: 109-110) ไดกลาววา การศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานเกิดขึ้นจากการตื่นตัวในสหรัฐฯ ในชวงทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเปาหมาย
สําคัญ 3 ประการคือ
กกกกกกกก 1. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของคนอเมริกันในปจจุบันกับอดีต และ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของคนอเมริกันกับประชากรของประเทศอุตสาหกรรมอื่น
กกกกกกกก2. เพื่อกําหนดกลยุทธในการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับแรงงานในสหรัฐฯ
กกกกกกกก3. เพื่อรักษาและพัฒนาอัตราผลิตภาพและประสิทธิภาพขององคการผานความรวมมือ
ของสมาชิกในองคการ
กกกกกกกก ปจจุบันกระแสการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานไดรับการยอมรับ และไดรับความ
สนใจในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยโดยองคการตางๆ ในประเทศไทยไดตระหนักถึง
ความสําคัญ และความสําคัญของทรัพยากรมนุษยและการอยูรวมกันในสังคม ที่ธุรกิจไมสามารถ
สรางกําไรไดจากการเรงเราใหแรงงานปฎิบัติงานเพียงดานเดียว แรงงานสมควรจะตองมีชีวิตที่
นอกเหนือจากงาน ตลอดจนตระหนักถึงประโยชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีตอ
บุคคลกลุมตางๆซึ่งเราสามารถสรุปไดดังนี้
กกกกกกกก1. สรางขวัญและกําลังใจในการปฎิบัติงานใหกับพนักงาน
กกกกกกกก2. สรางความจงรักภักดี การมีสวนรวม และการเปนประชาชนขององคการ
กกกกกกกก3. พัฒนาผลิตภาพในการดําเนินงานขององคการทั้งระดับบุคคล ระดับหนวยงาน และ
ระดับองคการ
กกกกกกกก4. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลและองคการ
กกกกกกกก5. สรางภาพลักษณที่ดีขององคการที่มีตอสมาชิกและสังคม
กกกกกกกก6. เพิ่มโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจผานความเชื่อถือและความเชื่อใจของชุมชน
กกกกกกกก7. ชวยลดปญหาสังคมทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
กกกกกกกกถึงแมโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานจะยังไมไดรับความสําคัญและเกิดขึ้นกับ
ทุกองคการในประเทศไทย แตก็ไดรับความสนใจและนําไปประยุกตเพิ่มขึ้นทั้งโดยทางตรงและ
ทางออมในองคการทั้งภาคราชการและเอกชน นอกจากนี้ยังเปนที่นายินดีที่หลายหนวยงานไดให
ความสนใจและนํามาเปนนโยบายหลัก โดยเฉพาะภาคราชการที่สงเสริมการสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอปฎิบัติ และการรณรงคในเชิงสรางสรรค เพื่อให
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องคการตางๆมองเห็นความสําคัญ และมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน (ณัฏฐ
พันธ เขจรนันทน 2551: 109-110)
กกกกกกกกการที่ แตละบุคคลไดใชชีวิตการทํางานอยูกับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะทําใหมีสภาพจิตใจ
และอารมณที่ดี ซึ่งสงผลใหทํางานดีตามไปดวย ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่แตละองคการจะตอง
ศึกษาหรือแสวงหาหนทางใหเกิดความสอดคลองตองกันของความพึงพอใจระหวาง พนักงานและ
องคการ เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายสูงสุด เราคงไดยินไดฟงหรือเห็นภาพความขัดแยง
ภาพการหยุดงานเพื่อประทวงหรือเรียกรองสิทธิอันพึงมีพึงไดของผูใช แรงงานอยูเสมอ หรือ
เหตุการณในบางประเทศที่มีการประทวงจนเกิดเรื่องราวใหญโตขึ้น นั่นเปนเพราะผูใชแรงงานมี
ความรูสึกวากําลังถูกลิดรอนสิทธิ์ คุณภาพชีวิตการทํางานต่ําลง ผลที่ตามมาคือ ความเสียหายอยาง
ใหญหลวงที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องของการผลิตที่ตอง หยุดชะงัก จนมีผลทําใหการสงออกไม
สามารถดําเนินการไปตามเปาหมายได ซึ่งนอกจากองคการจะสูญเสียรายไดจํานวนมหาศาลแลว
พนักงานเองก็ตองประสบความลําบาก และขาดรายได อีกทั้งสงผลกระทบตอสังคมและ
ประเทศชาติโดยรวมดวย (ผจญ เฉลิมสาร: 2552)
กกกกกกกก1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กกกกกกกกการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานที่ทํางานนั้น เปนเรื่อง ของความพรอมของบุคคลสอง
ฝาย คือฝายองคการหรือนายจาง และฝายพนักงานหรือลูกจางที่พรอมจะหันหนาเขาหากันเพื่อคิด
หาแนวทางที่จะนําไปสูเปาหมายของ องคการ โดยที่ทั้งสองฝายตางมีความพึงพอใจดวยกัน
กกกกกกกก การสรางความพึงพอใจในการทํางานนั้น สามารถนําแนวคิดทฤษฎีปจจัยคู
(TwoFactor Theory) ของเฟรดเดอริก เฮอรซเบอรก (Fredrick Herzberg) มาเปนเครื่อง ชวยในการชี้นํา
นั่นคือ ปจจัยจูงใจ (Motivator factors) และปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors)
กกกกกกกก ปจจัยจูงใจ (Motivator factors) เปนองคประกอบหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานโดยตรง (Instrinsic aspects of the job) เปนปจจัยที่จูงใจบุคลากรในหนวยงานใหเกิด
ความพอใจ ซึ่งไดแก
กกกกกกกก1. ความสําเร็จของงาน (Achievement)
กกกกกกกก2. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition)
กกกกกกกก3. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน (Advancement)
กกกกกกกก4. ลักษณะของงาน (Work itself)
กกกกกกกก5. โอกาสที่จะกาวหนาในอนาคต (Possibility of growth)
กกกกกกกก6. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
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กกกกกกกกปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปนองคประกอบที่ไมใชเกี่ยวกับตัวงานโดยตรง แต
มีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน (Extrinsic factors) เปนปจจัยที่ไมใชสิ่งจูงใจแต สามารถทําให
บุคลากรพึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานได ซึ่งมีอยู 10 ประการคือ
กกกกกกกก1. การบังคับบัญชา (Supervision)
กกกกกกกก2. นโยบายบริหาร (Policy and administration)
กกกกกกกก3. สภาพการทํางาน (Working condition)
กกกกกกกก4. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Relations with superiors)
กกกกกกกก5. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Relation with subordinates)
กกกกกกกก6. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relation with peers)
กกกกกกกก7. ตําแหนงในบริษัท (Status)
กกกกกกกก8. ความมั่นคงในงาน (Job security)
กกกกกกกก9. เงินเดือน (Salary)
กกกกกกกก10. ชีวิตสวนตัว (Personal life)
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นที่มีสวนทําใหเกิดความพึงพอใจไดเชนกัน อาทิ
กกกกกกกก1.ชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม และเปนไปตามขอบัญญัติของกฎหมาย
กกกกกกก 2.ลักษณะของงานที่ทํา ไดแก การไดทํางานที่ตรงกับความตองการและความรู
ความสามารถของตน และไมเกิดความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน
กกกกกกกก3.การติดตอสื่อสาร (communication) ไดแก การสื่อสารเพื่ออํานวยประโยชนใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น ทันตอเวลาและความตองการของบุคคลในองคการ
กกกกกกกก4.สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชนตาง ๆ (Benefits) ไดแก การบริการ การรักษาพยาบาล
สวัสดิการตาง ๆ
กกกกกกกก จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นไดวาการสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนสิ่งที่
จําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง คุณภาพชีวิตการทํางานในลักษณะของความพึงพอใจในการทํางาน
นั้น จะสงผลตอการปฏิบัติงาน และยังเปนสิ่งจูงใจใหเกิดความตองการทํางาน ซึ่งนําไปสู
ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองคการในที่สุด เรียกไดวา บรรลุเปาหมายของ
ทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกขององคการและตัวองคการเอง นอกจากนี้ยัง สงผลตอเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอีกดวย (ผจญ เฉลิมสาร: 2552)
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2. ความผูกพันต่ อองค์ การ
กกกกกกกก2.1 ความหมายและความสําคัญของความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกกความหมายของความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกก จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการนั้น มีนักวิชาการและผูที่สนใจ
ศึกษาไดใหความหมายและนิยามของความผูกพันตอองคการไวตางๆดังนี้
กกกกกกกกความผูกพันกับองคการ( Organization Commitment) หมายถึงทัศนคติที่สะทอนความ
เกี่ยวของระหวางบุคคลกับองคการ ซึ่งเขายินดีที่จะมีสวนรวมเปนสมาชิก และไมเต็มใจที่จะจาก
องคการไปโดยนักวิชาการไดอธิบายความผูกพันระหวางบุคคลและองคการจาก 2 มุมมองคือ
กกกกกกกกมุมมองที่1 ความผูกพันอยางตอเนื่อง (Continuance Commitment) หรือที่เรียกวา Sidebets Orientation พนักงานมีแนวโนมจะอยูกับองคการ เนื่องจากเขาไมสามารถจะออกไปได
ตัวอยางเชน เขาอาจจะสูญเสียเวลา แรงพยายาม ประโยชนที่จะไดรับ ถาเขาออกจากองคการไป
กกกกกกกก มุมมองที่ 2 ความสอดคลองของเปาหมายระหวางบุคคลและองคการ ( IndividualOrganizational Goal-Congruence Orientation) หรือที่เรียกวา มโนทัศนที่บุคคลพรอมที่จะยอมรับ
(Affective Commitment) และปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของตนและองคการ ซึ่งมีความ
สอดคลองกัน โดยบุคคลจะยังคงปฎิบัติงานรวมกับองคการเนื่องจากปจจัย 3 ประการ ไดแก
กกกกกกกก- มีความเชื่อในเปาหมายและคานนิยมขององคการ
กกกกกกกก- มีความพรอมที่จะทุมเททํางานในนามขององคการ
กกกกกกกก- ความตั้งใจจะคงความเปนสมาชิกขององคการ
กกกกกกกกเนื่องจากความผูกพันตอองคการเปนเรื่องที่ยุงยากซับซอน Becker และ Billings ได
พยายามเสนอแงมุมมองเรื่องนี้เพื่อใหงายแกการเขาใจยิ่งขึ้น โดยไดแบงจุดเนนของความผูกพันของ
พนักงานออกเปน 2 ระดับคือ
กกกกกกกก 1.จุดเนนของความผูกพันตอระดับลางขององคการ เชน เพื่อนรวมงานระดับเดียวกัน
และหัวหนางาน
กกกกกกกก2.จุดเนนของความผูกพันตอระดับสูง เชน ผูบริหารสุงสุดและองคการที่เปนภาพรวม
โดย Becker และ Billings ไดอธิบายการผสมระหวางจุดเนนทั้ง 2 ระดับดังกลาว ทําใหไดพนักงาน
ตามระดับความผูกพันขึ้น ซึ่งสามารถแบงระดับของความผูกพันเปน 4 แบบ ไดแก
กกกกกกกก- แบบที่ 1 แบบขาดความผูกพัน ( Uncommitted) เปนพนักงานที่ไมมีจุดเนนของความ
ผูกพันทั้งระดับบนแตอยางใด
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กกกกกกกก- แบบที่ 2 แบบผูกพันมาก (Committed) เปนพนักงานที่มีความรูสึกเนนความผูกพันทั้ง
คนในระดับลางและระดับบน
กกกกกกกก- แบบที่ 3 แบบผูกพันใกลตัว (Locally Committed) ซึ่งมีลักษณะผูกพันกับบุคคลระดับ
ลางใกลตน แตจะไมผูกพันตอบุคคลระดับบริหารสูงสุดหรือองคการ
กกกกกกกก- แบบที่ 4 แบบผูกพันไกลตัว ( Globally Committed) พนักงานแบบนี้จะผูกพันกับ
หัวหนาสูงสุดหรือองคการ แตจะไมผูกพันกับบุคคลระดับลางใกลตน
กกกกกกกกนอกจากมุมมองพื้นฐานเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการดังกลาวมาแลว นักวิชาการได
ชี้ใหเห็นวาการที่คนผูกพันตอองคการจะมีเหตุผลสําคัญ 3 ประการ ไดแก
กกกกกกกก- ความผูกพันเพราะอยากอยูตอ ( Continuance Commitment) ซึ่งหมายถึง การที่บุคคล
อยูทํางานกับองคการตอไปเพราะไมสามารถหางานอื่นได
กกกกกกกก - ความผูกพันดวยใจรัก ( Affective Commitment) เปนประเด็นที่เกิดจากความ
สอดคลองกับเปาหมาย เปนเหตุใหบุคคลปรารถนาที่จะอยูทํางานกับองคการตอไป เพราะเห็นดวย
กับเปาหมายและตองการทํางานแบบเดียวกัน
กกกกกกกก- ความผูกพันเพราะจําตองอยูตอ (Normative Commitment) ความผูกพันแบบนี้เกิดจาก
ความรูสึกจําใจตองอยูกับองคการ เพราะแรงกดดันบังคับ เชน ไมชอบอาชีพพยาบาล แตพอแมชอบ
จึงบังคับหรือกดดันใหเรียนพยาบาลและมีอาชีพเปนพยาบาล เปนตน (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551:
105-107)
กกกกกกกกความผูกพันกับองคการ หมายถึง ความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกับองคการหรือรูสึกรวมเปน
เจาขององคการ ความผูกพันกับองคการแยกได 2 ลักษณะไดแก ความผูกพันดวยใจ และความ
ผูกพันจากความสืบเนื่อง
กกกกกกกกความผูกพันดวยใจ หมายถึงความตองการแทจริงของบุคลากรที่จะทํางานในองคการ
นั้นๆ ดวยความซื่อสัตย ความหวงใยตอสถานะองคการ ซึ่งโดยทั่วไปเกิดจากปจจัย 3 ประการ คือ
กกกกกกกก1. ความเชื่อในเปาหมายและคานิยมขององคการ
กกกกกกกก2. ความเต็มใจที่จะใชความพยายามสวนตนเพื่อองคการ
กกกกกกกก3. ความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกองคการไว
กกกกกกกกความผูกพันจากความสืบเนื่อง หมายถึง การที่บุคลากรทํางานกับองคการเพราะเห็นวา
ไมคุมคาที่จะหางานอื่น โดยอาจรูเสียดายเวลาและผลงาน รวมทั้งประโยชนที่ไดรับจากสถานที่
ทํางานในขณะนั้นองคการอาจสงเสริมความผูกพันของบุคลากร โดยการใหเขามามีสววนรวมใน
การตัดสินใจ หรือทําใหคนทํางานรูสึกมีความมั่นคง รวมไปถึงการมอบหมายงานที่นาสนใจ และ
ใหอิสระในการทํางานในความรับผิดชอบ
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กกกกกกกก ความผูกพันกับองคการมีความสัมพันธกับอัตราการขาดงาน คุณภาพงานและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ผูบริหารควรใหความสนใจความผูกพันดวยใจ เพราะคนทําที่มีความ
ผูกพันกับองคการดวยใจ มักทํางานอยางมุงมั่นพยายามมากกวา และมีแนวโนมที่จะออกจาก
องคการนอยกวา ความผูกพันกับองคการและความพอใจในงานเปนทัศนคติที่มีความสัมพันธกัน
การเพิ่มความพอใจในงานอาจสงผลใหมีความผูกพัน ธ กับองคการเพิ่มมากขึ้นดวย (ปภาวดี
ประจักษศุภนิติ และคณะ 2546: 92)
กกกกกกกกความผูกพันกับองคการ ( Organization Commitment) องคการที่ประสบความสําเร็จ
องคการที่สรางประโยชนใหกับสังคม องคการที่ใหโอกาสแกพนักงาน สมาชิกมักจะมีความรูสึกรัก
องคการ ภาคภูมิใจที่ไดเปนสมาชิก เปนสวนหนึ่งขององคการ มีความรูสึกรวมกับองคการสูง และ
ทําตนเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เชน ตั้งใจทํางาน ดูแลรักษาทรัพยสินขององงคการเหมือนกับของ
ตน แกตัวแทนองคการเมื่อถูกคนอื่นกลาวหา และมักจะจะใชสรรพนามแทนตัววาเรา หรือ เชน
องคการของเราหนวยงานของพวกเรา การผูกพันกับองคการ จะมีอยู 2 ลักษณะ คือ
กกกกกกกก1. การผูกพันในเชิงความรูสึก (Affective commitment) ซึ่งเปนความตั้งใจของพนักงาน
ที่จะคงอยูกับองคการอันเนื่องมาจาก
กกกกกกกก-เชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ
กกกกกกกก-เต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ
กกกกกกกก2. ความผูกพันเนื่องจากตองการอยูกับองคการ เพราะที่องคการนี้เหมาะสมที่จะคงอยู
เปนสมาชิกตอไป (Continuance commitment) (สุพานี สฤษฎวานิช 2549: 98-99)
กกกกกกกกความผูกพันกับองคการ (Organizational commitment) เปนสภาวะที่พนักงานผูกพัน
ตัวเองเขากับองคการใดองคการหนึ่งและเปาหมายขององคการนั้นๆ และมีความตองการที่จะรักษา
สภาพการเปนสมาชิกขององคการนั้นไว ซึ่งพนักงานจะรูสึกมีความเกี่ยวของ จงรักภักดีและเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับองคการ ความผูกพันกับองคการนี้จะมีความแตกตางจากความเกี่ยวของกับงาน
ในแงที่ความเกี่ยวของกับงาน (Job involvement) เปนการกําหนดตัวเองและเปนความรูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ สวนความผูกพันกับองคการเปนความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกับองคการ ตองการทํางานในองคการ ความผูกพันกับองคการจะทําใหคนงานในองคการมี
อัตราการเขาออกงาน (Turnover) ต่ํา (วันชัย มีชาติ 2544: 40 )
กกกกกกกกความสําคัญของความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกกการสงเสริมใหพนักงานมีความผูกพันกับองคการมีความสําคัญตอการดําเนินงานของ
องคการในปจจุบัน เนื่องจากพนักงานที่ผูกพันและทุมเทใหกับองคการนั้น จะชวยใหองคการ
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ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและชวยลดตนทุนขององคการ โดยการที่จะทําใหพนักงานมีความ
ผูกพันธกับองคการนั้นตองสรางคุณภาพชีวิตการทํางานหรือ QWL เพราะคุณภาพชีวิตการทํางาน
จะมีผลกระทบตอบุคคลและองคการทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาค อีกทั้งปจจุบันกระแสการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานไดรับการยอมรับและความสนใจในหลายประเทศ รวมทั้งปประเทศ
ไทย โดยองคการตางๆในประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญ และเริ่มใหความสนใจในการ
พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับพนักงาน เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรมนุษยและการอยูรวมกันในสังคม (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551: 113)
กกกกกกกก2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกกเสตียร (Steers 1977, อางถึงใน เกื้อกูล วัฒนานุกูล และคณะ 2544 : 37)ไดเสนอ
แบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ โดยแบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ
กกกกกกกก 1.ลักษณะสวนบุคคล ( Personal Characteristics) ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได
สถานภาพสมรส ความตองการประสบความสําเร็จ
กกกกกกกก2.ลักษณะงาน (Job Characteristics) ไดแก ความทาทายของงาน ความหลากหลายของ
งาน โอกาสมีปฎิสัมพันธทางสังคม
กกกกกกกก 3.ประสบการณจากการทํางาน ( Work Experience) ไดแก ทัศนคติของกลุมที่มีตอ
องคการ ความเชื่อถือตอองคการ
กกกกกกกก ปจจัยทั้งสามนี้มีความสัมพันธ และมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ มีผลทําให
บุคคลยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ตั้งใจในการปฎิบัติงาน และคงรักษาความเปน
สมาชิกขององคการ ดังแบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการและผลของความ
ผูกพันตอองคการ ดังนี้
ลักษณะสวนบุคคล
ลักษณะงาน
ประสบการณจากการทํางาน

ความผูกพันต่ อองค์ การ
ปรารถนาที่จะอยูในองคการ
ตั้งใจที่จะอยูในองคการ
มาทํางานสม่ําเสมอ
มีความพยายามในการทํางาน
รักษาความเปนสมาชิกขององคการ
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กกกกกกกกตอมา มาวเดย , เสตียร และ พอรเตอร (Mowday Steers & Porter 1982, อางถึงใน
เกื้อกูล วัฒนานุกูล และคณะ 2544 : 38) ไดเสนอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการเพิ่ม
จาก เสตียร (1977) โดยเพิ่มปจจัยทางดานลักษณะขององคการหรือโครงสรางขององคการวาเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการซึ่ง มาวเดย และคณะ แบงปจจัยออกเปน 4 กลุม คือ
กกกกกกกก 1. ลักษณะบุคคล ( Personal Characteristics) พบวา อายุ ตําแหนงและความตองการ
ประสบความสําเร็จมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการและการศึกษามี
ความสัมพันธทางลบกับความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกก2. ลักษณะงาน (Job or Role-related Characteristics) พบวา งานที่มีคุณคานําไปสูการ
เพิ่มความผูกพันตอองคการนอกจากนี้ ความชัดเจนในบทบาทมีความสัมพันธโดยตรงตอความ
ผูกพัน
กกกกกกกก 3. ลักษณะองคการ ( Structural Characteristics) พบวาความผูกพันมีความสัมพันธ
ทางบวกและระดับความเปนทางการขององคการ การกระจายอํานาจระดับการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ความรูสึกเปนเจาของของเจาที่และการควบคุมองคการ
กกกกกกกก4. ประสบการณจากการทํางาน ( Work Experience) เปนแรงทางดานสังคมซึ่งมีอิทธิ
สําคัญในการเกิดความรูสึกเกี่ยวพันกับองคการ ไดแก ทัศนคติทางบวกตอองคการ ความรูสึกวาตน
สําคัญตอองคการ
ปจจัย 4 ดาน มีผลตอความผูกพันตอองคการ ดังแบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
ผูกพันตอองคการและผลของความผูกพันตอองคการ ดังนี้
ลักษณะบุคคล
ลักษณะงาน
ลักษณะองคการ
ประสบการณจากการทํางาน

ความผูกพันต่ อองค์ การ
ปรารถนาที่จะอยูในองคการ
ตั้งใจที่จะอยูในองคการ
มาทํางานสม่ําเสมอ
มีความพยายามในการทํางาน
รักษาความเปนสมาชิกขององคการ
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3. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานและความผูกพันต่ อองค์ การ
กกกกกกกกแรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งสําคัญในกระตุนใหผูปฎิบัติงานเกิดความเต็มใจและตั้งใจ
ที่จะปฎิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งการที่องคการสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูปฎิบัติงานอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงเปนผลใหคนเกิดความพึงพอใจและมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีซึ่งจะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการตามมา ดังนั้น แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการที่ผูศึกษาขอนําเสนอ
มีดังนี้
กกกกกกกก- แนวคิดตางๆที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกกริชารด อี. วอลตัน (Richard E. Walton ,1975 อางถึงใน ผจญ เฉลิมสาร: 2552 ) ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบขึ้นเปนคุณภาพชีวิตการทํางานในหนังสือ Criteria for
Quality of Working life โดยแบงออก เปน 8 ประการ คือ
กกกกกกกก1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การ
ที่ผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ อยาง เพียงพอกับการมี
ชีวิตอยูไดตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และตองเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือ
องคการอื่นๆ ดวย
กกกกกกกก2. สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment) หมายถึง
สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ นั่นคือ สภาพการทํางานตองไมมีลักษณะที่ตองเสี่ยง
ภัยจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย
กกกกกกกก3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี (development
of human capacities) งานที่ปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติ งานไดใชและพัฒนาทักษะ
ความรูอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานที่ตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมา
กกกกกกกก4. ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (growth
and security) นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถแลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงานไดมี
โอกาสกาวหนา และมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเปนที่ยอมรับทั้งของเพื่อนรวมงานและสมาชิก
ในครอบครัวของตน
กกกกกกกก 5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (social
integration) ซึ่งหมายความวางานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคล
อื่นๆ รวมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนาที่ตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม
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กกกกกกกก 6. ลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม
(Constitutionalism) ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมให เกิดการเคารพ
สิทธิสวนบุคคลมีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละ
คนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครอง
ดวยกฎหมาย
กกกกกกกก7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (the total life space) เปนเรื่อง
ของการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการอยาง
สมดุล นั่นคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการ
กําหนดชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง การที่ตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลา
พักผอน หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ
กกกกกกกก8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (social relevance) ซึ่ง
นับเปนเรื่องที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูปฏิบัติงานจะตองรูสึก และยอมรับวาองคการที่ตนปฏิบัติงาน
อยูนั้นรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ทั้งในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษา
สภาพแวดลอม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิคดานการตลาด
กกกกกกกก สวนแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการนั้นไดมีนักวิชาการไดมีการมองความ
ผูกพันแตกตางกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปแนวความคิดใหญๆ ได 3 แนวคิด คือ
กกกกกกกก1.แนวความคิดทางดานทัศนคติ (Attitudinal commitment)
กกกกกกกก2. แนวความคิดทางดานพฤติกรรม (Behavioral commitment)
กกกกกกกก3.แนวความคิดทางดานบรรทัดฐานของสังคม (Normative commitment)
กกกกกกกก1.แนวความคิดทางดานทัศนคติ
กกกกกกกกแนวความคิดทางดานนี้ (เสตียร และ พอรเตอร 1974, อางถึงใน เกื้อกูล วัฒนานุกูลและ
คณะ 2544:17-20) มองวา ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ
มีปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกภาพขององคการไว มีทัศนคติในทางบวกตอองคการ มีความ
ตั้งใจในการทํางานอยางเต็มที่เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในนามขององคการ ซึ่งผูนําในการศึกษาความ
ผูกพันตอองคการในแนวความคิดดานทัศนคตินี้ไดจําแนกแนวความคิดนี้ออกเปน 3 องคประกอบ
คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1. ความเชื่ออยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2. เต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในนามขององคการ
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.ความตองการอยางแรงกลาที่จะรักษาความเปนสมาชิกภาพในองคการ
กกกกกกกก2.แนวความคิดทางดานพฤติกรรม
กกกกกกกกแนวความคิดนี้ เสตียร 1977 มองวาเปนกระบวนการที่คนไดตัดสินใจไปแลวในการเขา
มาอยูในองคการ ถาออกจะสูญเสียสิ่งที่ไดลงทุนลงไป เชน คนงานที่ไดเขารวมในโปรแกรมการ
ฝกหัดเพื่อที่จะกลายเปนคนดูแลเครื่องจักรที่เชี่ยวชาญและมีความเปนอาวุโสเพิ่มขึ้น อาจพบวาการ
ที่เขาเสียเวลา และความผูกพันตอองคการ ความมีอาวุโสเพิ่มทําใหคนงานไมพยายามที่จะออกจาก
องคการไปอยูที่อื่น แนวความคิดนี้คนรูสึกเพียงวา มีพันธะกับองคการ มีความเกี่ยวของนอยกับ
ความตั้งใจชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย ซึ่งผลของการที่คนรูสึกวามีพันธะตอองคการทําใหคน
พยายามหาเหตุผลที่แสดงวาความคิดที่เขาเขาอยูในองคการเปนสิ่งที่ถูกตอง เชน การที่คนอาจให
ความสําคัญเปนผลประโยชนพิเศษที่จะไดรับจากองคการหรือผลประโยชนที่จะไดจากตอนที่
เกษียณ ซึ่งการใหความสําคัญกับผลประโยชน ที่จะไดรับทําใหคนพยายามโนมนาวตนเองวาเปน
การตัดสินใจที่ถูกตองในการอยูรวมกับองคการ
กกกกกกกกทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของแนวความคิดนี้ คือ ทฤษฎี Side-bet ของ Becker ซึ่งสรุปวา
ความผูกพันตอองคการเปนผลมาจากการที่คนเปรียบเทียบวาหากเขาลาออกจากองคการ เขาจะ
สูญเสียอะไรบางเพราะการที่เขาไปเปนสมาชิกองคการอยูชวงระยะหนึ่ง บุคคลไดทุนเวลา กําลัง
กาย ความคิด ในชวงเวลานั้นใหกับองคการ บุคคลนั้นยอมหวังผงประโยชนตอบแทนระยะยาว เชน
บําเหน็จ บํานาญ นอกเหนือไปจากคาตอบแทนรายเดือน แตถาบุคคลนั้นลาออกกอนที่จะครบ
กําหนดไดบําเหน็จ บํานาญ หรือผลตอบแทนอื่น ก็เทากับวาเปนการลงทุนไปโดยไมไดรับ
ผลประโยชนที่คุมคา เพราะฉะนั้นการที่บุคคลเขามาเปนสมาชิกขององคการยิ่งนานเทาไหร ก็
เหมือนกับวาไดลงทุนมากขึ้นเทาขึ้น ความผูกพันตอองคการก็จะเพิ่มขึ้น ยากตอการที่จะละทิ้ง
องคการไปเพราะหมายถึงผงประโยชนที่จะสูญเสียไปมากขึ้น นอกจาก เบคเกอร (Becker) แลว
นักวิชาการที่ศึกษาความผูกพันตอองคการในแนวความคิดนี้ ไดแก เฮรบิเนียก ( Hrebiniak) และ
อลัตโต (Alutto)
กกกกกกกก3.แนวความคิดทางดานบรรทัดฐานของสังคม
กกกกกกกกแนวความคิดนี้ อัลเลนและ เมเยอร( Allen & Meyer 1977, อางถึงใน เกื้อกูล วัฒนานุกูล
และคณะ 2544 ): มองวา ความผูกพันตอองคการเปนความจงรักภักดีและเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับ
องคการ ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัดฐานขององคการและสังคมโดยที่บุคคลรูสึกวาเมื่อเขามาเปน
สมาชิกขององคการ บุคคลนั้นตองมีความจงรักภักดีตอองคการ เพราะนั่นคือ ความถูกตองและ
ความเหมาะสมที่ควรจะทํา
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กกกกกกกกจากแนวความคิดทั้ง 3 ดาน ที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา แนวความคิดทางดาน
ทัศนคติ เปนการมองวา คนมีความปรารถนาที่จะอยูกับองคการ ( Affective commitment) มี
ความรูสึกเกี่ยวพันกับองคการ ทําใหตองการอยูกับองคการโดยไมลาออกไปไหน แนวความคิด
ทางดานพฤติกรรม เปนการมองวา ความผูกพันเปนความตอเนื่อง ( Continuance commitment) คน
ตองอยูกับองคการเพราะเขาจําเปนตองอยู มิฉะนั้นจะสูญเสียผลประโยชนที่เขาควรจะไดจากการที่
เขาไปลงทุนในการอยูกับองคการ แนวความคิดทางดานบรรทัดฐานของสังคม มองวา คนผูกพันตอ
องคการ เพราะเปนสิ่งที่ควรจะทํา เปนความถูกตองเหมาะสม (Normative commitment)
กกกกกกกกซึ่งเมื่อพิจารณาทั้งสามแนวความคิดแลว แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่คนอยูกับองคการอาจ
เนื่องมาจากเขาปรารถนาที่อยู หรือเขาจําเปนตองอยู หรือเห็นวาเปนสิ่งเขาควรกระทํา ซึ่งอาจเปน
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรืออาจมาจาก 3 สวนประกอบกัน
กกกกกกกก- ทฤษฎีแรงจูงใจ
กกกกกกกก ทฤษฎีแรงจูงใจที่นํามาใชในการสรางใหคนมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีและเกิด
ความผูกพันตอองคการ ในที่นี้ขอเสนอ 4 ทฤษฎี คือ
กกกกกกกกทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s needs hierarchy theory)
กกกกกกกกทฤษฎีความตองการของแมคเคลลเลนด (Mcclelland’s acquired-needs theory)
กกกกกกกกทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก (Herzberg’s two factor theory)
กกกกกกกกทฤษฎีความตองการของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’s need theory)
กกกกกกกกทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s needs hierarchy theory)
กกกกกกกกทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว ( Maslow’s needs hierarchy theory)
กลาววา ความตองการของคนเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจูงใจ และความตองการของคนมี
ขอสังเกต ดังนี้
กกกกกกกก1. คนเรามีความตองการไมสิ้นสุด เมื่อไดรับการตอบสนองจากความตองการอยางหนึ่ง
แลวก็จะเกิดความตองการในสิ่งอื่นตอไปไมมีวันสิ้นสุด
กกกกกกกก 2. ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองจะทําใหเกิดการจูงใจที่จําเปนตอ
พฤติกรรม สวนความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไดเกิดการจูงใจอีกตอไป
กกกกกกกก3. ความตองการของคนจะเปนลําดับขั้น โดยเริ่มจากความตองการพื้นฐานที่จําเปนไปสู
ความตองการไปในระดับสูงขึ้น และความตองการในระดับตนจะเปนพื้นฐานของความตองการใน
ระดับสูงขึ้นไป คนจึงจําเปนตองไดรับการตอบสนองความตองการเปนลําดับขั้น จึงจะพัฒนาความ
ตองการในระดับสูงขึ้น
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กกกกกกกกทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว ผูบริหารสามารถจูงใจใหพนักงานเกิด
ความกระตือรือรนและมีความสุขในการปฎิบัติหนาที่ ดวยการนําทฤษฎีตามลําดับขั้นความตองการ
ของมาสโลว มาประยุกตใชไดดังนี้
กกกกกกกกขั้นที่ 1 ความตองการของรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ความตองการน้ํา อาหาร อากาศ การพักผอนนอนหลับ ขับถาย ความ
ตองการทางเพศ คนจําเปนจะตองไดรับการตอบสนองดานรางกายอยางเพียงพอ จากนั้นจึงเริ่มความ
ตองการในขั้นตอๆไป เพื่อตอบสนองความตองการทางดานนี้ องคการจึงตองอาศัยการจูงใจดวย
การใหผลตอบแทนเพื่อใหรางกายสุขสบาย เชน อาหาร เสื้อผา เครื่องนุงหม ของใชตางๆ บานพักที่
อยูอาศัย การไดรับการเยียวยารักษาโรคและการมรสภาพแวดลอม บรรยากาศในการทํางานที่ถูก
สุขลักษณะอนามัย การตอบสนองดังกลาวอาจจะออกมาในลักษณะของตัวเงินที่จายเปน
คาตอบแทนหรือสวัสดิการ
กกกกกกกกขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย ( Security or safety needs) เปน
ความตองการในขั้นที่สอง ซึ่งคนมีความตองการความปลอดภัยในชีวิต รางกาย ทรัพย หนาที่การ
งาน เชน มีความเปนอยูปลอดภัย ไมมีอันตรายจากโจรผูราย ไมมีการทําราย การคุกคาม เสี่ยงภัย ทํา
ใหไดรับความเจ็บปวด อันตรายทั้งรางกายและจิตใจ ตลอดจนมีหนาที่การงาน รายไดที่มั่นคง
สม่ําเสมอ มีสวัสดิการ มีบําเหน็จบํานาญ การที่ผูบริการจูงใจดวยการสรางความรูสึกไมหวาดระแวง
เกรงกลัว แตเปนความรูสึกสบายใจ ปลอดภัย และมีความมั่นคงในการปฎิบัติงาน ไมหวาดหวั่นที่
จะถูกปลดออกจากงานโดยไมมีเหตุผล หรือไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งหมายถึงพนักงานทุกคน
รูสึกวามีหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยในหนาที่การงาน
กกกกกกกกขั้นที่ 3 ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ ( Affiliation or acceptance needs)
หรือความตองการดานสังคมและความรัก ( Social and love needs) เปนสวนหนึ่งของสังคม เมื่อ
บุคคลไดรับการตอบสนองความตองการทางรางกาย และมีความรูสึกมั่นคงปลอดภัยแลว ก็จะ
พัฒนาความตองการความรักจากบุคคลรอบขาง ตองการเปนสวนหนึ่งของสมาชิกของกลุมของ
ครอบครัวตองการไดรับความใสใจและเปนที่รักของเพื่อนการที่พนักงานรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ ไดรับการความรัก ความอบอุน จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมีความหวงใย
ดูแล ชวยเหลือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารไดใหความสําคัญและตอบสนอง
ความตองการดังกลาว การสรางวัฒนธรรมองคการ ดวยการจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เชน การให
พนักงานไดมีโอกาสพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
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กกกกกกกกขั้นที่ 4 ความตองการการยกยอง (Esteem needs) เปนความตองการการไดรับความนับ
ถือความมีชื่อเสียงเกียรติยศ เพื่อทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง บุคคลจึงพยายามทําสิ่ง
ตางๆ ใหประสบความสําเร็จ จนเปนที่ยอมรับของผูอื่น ทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาตนก็สามารถทําได
กกกกกกกกการจูงใจพนักงานประเภทนี้ จึงไมใชเงินเดือน สวัสดิการ หรือความมั่นคง แตเปนการ
ยอมรับสามารถและใหโอกาสมีสวนรวมในการบริหารกิจการ ผูบริหารอาจพิจารณามอบหมายงาน
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นการมอบหมายใหเปนตัวแทนองคการไปเขารวมประชุม เปนตน
การกระทําดังกลาวแสดงวาผูบริหารไววางใจ ยอมรับในความสามารถ ความรู และความเชื่อมั่นวา
พนักงานสามารถทําไดดี
กกกกกกกกขั้นที่ 5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต ( Need for self actualization) เปนความ
ตองการที่จะใชความสามารถสูงสุดที่ตนมีอยู ทําใหสิ่งที่สามารถจะทําได เชน ความตองการเปน
เจาของกิจการ นักเขียนที่มีชื่อเสียงกลาวโดยสรุปคือ ความตองการไดรับความสําเร็จและสมหวังใน
สิ่งที่ตนหวังหรือตองการ ผูบริหารจูงใจพนักงานใหรูถึงความสําเร็จของตน เชน การจัดโครงการ
พนักงานดีเดน การมอบรางวัล หารชมเชย การประกาศเกียรติคุณตอความสําเร็จของพนักงาน เปน
ตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541: 109-111)
กกกกกกกกทฤษฎีความตองการของแมคเคลแลนด (McClelland’s acquired-needs theory)
กกกกกกกก( เดวิด แมคเคลแลนด , 1961) กลาววาตามตองการของคนเรามีความแตกตางกันและ
เปนสิ่งที่ตองเรียนรูไมใชถายทอดทางพันธุกรรม เชื่อวาความตองการของมนุษยจํานวนมากสืบ
เนื่องมาจากวัฒนธรรม 3 ดาน
กกกกกกกก1. ความตองการทางดานความสําเร็จ (Need for achievement)
กกกกกกกก2. ความตองการทางดานสังคม (Need for affiliation)
กกกกกกกก3. ความตองการทางดานอํานาจ (Need for power)
กกกกกกกก
กกกกกกกก1. ความตองการทางดานความสําเร็จ แมคเคลแลนด ชี้ใหเห็นปจจัยตางๆที่เปนตัว
สะทอนใหเห็น รับผิดชอบการแกปญหาที่ซับซอน ตองการผลจากงานที่ปฎิบัติ มีแรงกระตุนภายใน
ตัวและกํากับพฤติกรรมของตนใหไปสูเปาหมายที่ตองการ เขาจะเปนคนที่มีคุณลักษณะ 3 ประการ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ตองการกําหนดเปาหมายเอง ไมชอบความเลื่อนลอย ไรเปาหมาย เชน
พนักงานขายกําหนดเปาหมายการขายเอง
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ไมกําหนดเปาหมายงายหรือยากเกินไป
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ตองการสิ่งยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฎิบัติงาน ตองการรูวาตนทํางาน
ไดดีเพียงใดแคไหน
กกกกกกกกความตองการความสําเร็จ ในความคิดของ แมคเคลแลนด หมายถึงวามนุษยเราตองการ
ทําสิ่งตางๆ ใหเต็มที่และดีที่สุด เพื่อความสําเร็จ คนที่ปรารถนาความสําเร็จมักจะชอบการแขงขัน
ชอบงานที่ทาทาย ตองการไดรับขอมูลปอนกลับ เพื่อประเมินผลงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความ
ชํานาญในการวางแผน แมคเคลแลนด วิจัยพบวา ผูที่ประสบความสําเร็จ ยอมมีความปรารถนาจะทํา
สิ่งตางๆใหดีขึ้น แสวงหาคําตอบของปญหา โดยการปอนกลับอยางรวดเร็ว เพื่อปรับปรุง
ตั้งเปาหมาย พอใจทํางานที่มีปญหา ฝาฟนและชนะอุปสรรคจนกวาจะบรรลุความสําเร็จ
กกกกกกกก2. ความตองการทางดานสังคม (Need for affiliation) บุคคลตางตองการมีความสัมพันธ
และผูกพันกับสมาชิกในกลุม มีสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอื่น ตองการการยอมรับ ตองการเปนสวน
หนึ่งของกลุม ตองการมีความเปนมิตรไมตรี ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Dale Carnegie ที่วา
บุคคลมีความปรารถนาจะใหใครๆ ชอบตน ตนเองเปนที่ยอมรับจากบุคคลอื่น ชอบสถานการณใน
การรวมมือมากกวาการแขงขัน ตองการความผูกพันจึงมีสิ่งจูงใจดานความเปนมิตร มนุษยมีความ
ตองการทางสังคม มีความปรารถนา และใหความสําคัญตอสังคมมาก บางคนมากกวาความสําเร็จ
กกกกกกกก3. ความตองการทางดานอํานาจ (Need for power) คนที่มีความตองการดานอํานาจสูง ก็
มุงจะใหไดมาและใชอํานาจหนาที่ ใชอิทธิพลเพื่อเอาชนะขอโตแยงตางๆ แบงบุคคลที่มีความ
ตองการทางดานอํานาจ (Need for power) ออกเปน 2 ประเภท
กกกกกกกกกกกกกกกก 3.1 บุคคลที่ตองการอํานาจของตัวเองเปนสวนตัว ( Need for personal
power) พวกนี้มีพฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการอยากมีอํานาจเหนือคนอื่น ชอบขมขู คุยโอ
อวด ยกตนขมทานมักไมคอยคิดถึงสวนรวม ชอบมีบริวาร ชอบใหลูกนองกมหัวใหเฉพาะตนคน
เดียว
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 บุคคลที่ตองการอํานาจที่มาจากองคการที่ทํางานอยูเปนสวนรวม (Need
for Institution power) ตองการมีอํานาจ อิทธิพลเหนือคนอื่น ควบคุมคนอื่นได ตองการใหคนอื่น
เคารพ นับถือยกยอง สรรเสริญ ใหเกียรติ์ ไมหลงตัวเองวายิ่งใหญเสมอไป ยึดมั่นในระเบียบวินัย
คิดถึงองคการอยูเสมอ ความตองการอํานาจ ( Need for power) เปนสัญชาตญาณของมนุษย ไมวา
บุคคลใดยอมตองการมีอํานาจมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ตองการเปนผูนําในการตัดสินใจ ตองการ
เปนผูนําในการตัดสินใจ ตองการความภาคภูมิใจบุคคลประเภทนี้มีความพอใจที่จะอยูใน
สถานการณแขงขันหรือสถานการณซึ่งมุงที่สถานภาพผูบริหารนําพฤติกรรมนี้ไปใชในองคการโดย
สงเสริมใหเขามีอิทธิพลเหนือคนอื่นดวยการทํางานที่มีประสิทธิภาพงานดีเดนกวาคนอื่น จนเปนที่
ยอมรับของกลุม (พิภพ วชังเงิน 2547: 164-165)
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กกกกกกกกทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก (Herzberg’s two factor theory)
กกกกกกกกทฤษฎีความตองการ ( Need theories): ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรเบิรก (Herzberg’s
two-factor theory) Frederick Herzberg เปนเจาของทฤษฎี ทฤษฏีนี้อาจเรียกวา ทฤษฎีการจูงใจและ
ธํารงรักษา (Motivation maintenance theory) หรือทฤษฎีการจูงใจ สุขอนามัย (Motivation-hygiene
theory) เฟรดเดอริก เฮอรเบิรก ไดแบงปจจัยการจูงใจออกเปน 2 องคประกอบ ดังนี้
กกกกกกกก1. ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงงใจ ( Motivation factor) หมายถึง ปจจัยที่กระตุนใหเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหบุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน ปจจัยที่ผลักดันใหเกิดแรงจูงใจ ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การ
ไดรับการชมเชยยกยอง การรับจากเพื่อนรวมงานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานในขั้นสูงขึ้นไป
โอกาสในการเจริญกาวหนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก เปนตน ปจจัย
ดังกลาวทําใหบุคคลมีความรูสึกนึกคิดในดานดี ซึ่งจัดเปนความตองการในขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 ของ
ทฤษฎีความตองการของ เฮอรเบิรก คือ ความตองการการยกยองนับถือ และตองการความสําเร็จ
กกกกกกกก 2. ปจจัยสุขอนามัย ( Hygiene theory) หมายถึง ปจจัยที่ปองกันไมใหบุคคลเกิด
ความรูสึกไมพอใจในงานที่ทํา ไมใชปจจัยที่จูงใจโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ไดแก นโยบายและการบริหารงานขององคการการบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางบุคลากรใน
องคการ อัตราคาจาง ความมั่นคง สภาพการทํางาน สถานภาพในการทํางาน ปจจัยสุขอนามัยมี
ความสัมพันธกับความตองการทางกาย ความตองการความปลอดภัย และความตองการเปนสวน
หนึ่งของกลุม ตามทฤษฎีความตองการของ มาสโลว
กกกกกกกกปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลมีความกระตือรือรนและพยายาม
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเมื่อตองการจูงใจการทํางานของบุคคล ผูบริหารจึงควร
มอบหมายงานที่ทาทายใหบุคคลมีความรับผิดชอบสูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนใหเลื่อนตําแหนง
สูงขึ้น จะทําใหพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กกกกกกกกหากขาดปจจัยสุขอนามัย อาจกอใหเกิดความไมพอใจแกพนักงานได เชน การนัดหยุด
งานของบริษัทหางรานหรือโรงงาน เพื่อเรียกรองคาจางแรงงาน ผูบริหารจึงมักจัดโครงการดาน
ผลประโยชนพิเศษตางๆ เพื่อใหคนทํางานพึงพอใจ แตจริงๆ แลวเปนเพียงสิ่งที่พยุง หรือธํารงรักษา
ไว และปองกันไมใหพนักงานเกิดความไมพอใจ และรวมตัวกันเรียกรองหรือตอรองเทานั้น
กกกกกกกกทํานองเดียวกัน ปจจัยสุขอนามัยไมใชเปนสิ่งจูงใจที่จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น แตถือเปน
ขอกําหนดเบื้องตนที่จะปองกันไมใหคนไมพอใจในงานที่ทําอยูเทานั้น แมวาปจจัยดานนี้จะไมได
เปนสิ่งใจคนงานภายในองคการที่เปนทางการนั้นไดแก การลาปวย การลาพักรอน และโครงการที่
เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน
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กกกกกกกกทฤษฎีการจูงใจของ เฮอรเบิรก ไดรับการศึกษาใหกวางขวางออกไปอีก จนกระทั่งมี
ความเชื่อวา ความตองการทางดานการจูงใจจะประกอบดวยปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง กับ
ปจจัยที่เกี่ยวของดานการบํารุงรักษา ซึ่งมีความสําคัญพอสรุปไดดังนี้
กกกกกกกก 1.งานที่มีความทาทายกอใหเกิดความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน เกิดความ
รับผิดชอบ มีความรูสึกกาวหนา ไดรับการยกยอง และเกิดความเพลิดเพลินในงานเหลานี้ถือเปน
สิ่งจูงใจพนักงานใหทํางานอยางมีประสิทธิ
กกกกกกกก 2.
กฎในการทํางาน แสงสวาง เวลาหยุดพัก สิทธิ์ของความมีอาวุโส คาจาง
ผลประโยชนพิเศษและอื่นๆหากเปนไปอยางไมเหมาะสมอาจเปนสิ่งที่ทําใหพนักงานเกิดความไม
พอใจในการทํางานได
กกกกกกกก3. พนักงานจะเกิดความไมพอใจเมื่อโอกาสที่เขาจะไดรับความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จ
ของงานถูกขจัดออกไปทําใหมีความรูสึกที่ไมดีเกิดจึ้นและหาขอผิดพลาดจากสภาพแวดลอม
กกกกกกกก4. เมื่อปจจัยดานการจูงใจ เชน ความกาวหนา ความสําเร็จ ความรับผิดชอบ และการยก
ยองไมไดรับการตอบสนอง ผูปฎิบัติงานจะแสวงหาการตอบสนองความพอใจจากปจจัยดานการ
บํารุงรักษา
กกกกกกกก5. ความตองการดานการบํารุงรักษาจะลดลงหากความตองการดานการจูงใจไดรับการ
ตอบสนองความพอใจแลว (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541: 112-113)
กกกกกกกกทฤษฎีความตองการของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’s need theory)
กกกกกกกกทฤษฎีความตองการของแอลเดอรเฟอร หรือเรียกอีกอยางวาทฤษฎี E R G เปนทฤษฎีที่
เกิดขึ้นมาจากการวิจัยของแอลเดอรเฟอรเพื่อทดสอบทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว
ตามแนวทางของทฤษฎีกับการปฏิบัติวาจะเปนอยางไร ผลจากการวิจัยไดพบวามีทางปฏิบัติไมตรง
กันกับในทางทฤษฎีการตอบสนองความตองการ ไมไดเปนไปตามลักษณะลําดับขั้นของมาสโลว
แอลเดอรเฟอรจึงไดปรับเปลี่ยนความตองการใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้นเพื่อสะดวกตอการนําไปใช
อธิบาย โดยเปลี่ยนลําดับความตองการ 5 ขั้น ของมาสโลวใหมใหเหลือเพียง 3 ลําดับขั้นเทานั้น
ดังนั้น แอลเดอรเฟอรจึงไดสรางทฤษฎีความตองการขึ้นอีกตางหาก ซึ่งมีเนื้อหาแตกตางกันกับ
ทฤษฎีของมาสโลว แอลเดอรเฟอรไดเรียกทฤษฎีความตองการที่เขาตั้งใหมขึ้นวา “ทฤษฎีความ
ตองการ อี อาร จี” โดยแบงความตองการของมนุษยทั่วๆไปวามีความตองการอยู 3 ประการ คือ
กกกกกกกก 1. ความตองการดํารงอยูได ( Existence needs) (E) เปนความตองการของมนุษยขั้น
พื้นฐานที่จะตองทําใหมีชีวิตอยูรอดไดโดยเปนการตอบสนองทางสรีระรางกาย ไดแก ความ
ตองการทางกายและความตองการความมั่นคงปลอดภัยใหแกรางกายของตัวเอง ความตองการขอนี้
เปนการรวมความตองการขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ของมาสโลวรวมเขาดวยกัน
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กกกกกกกก2. ความตองการมีสัมพันธภาพกับคนอื่น ( Relatedness needs) (R) ความตองการอันนี้
แอลเดอรเฟอรไดใหความสําคัญ เพราะถือวามนุษยจะดํารงชีวิตอยูไดไมใชความตองการพื้นฐาน
เพียงอยางเดียวเทานั้น แตการรวมตัวอยูดวยกันเปนกลุมหรือเปนพวกนั้นก็มีความจําเปนอยาง
ยิ่งยวด เปนความตองการของมนุษยที่ตองการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน บุคคลรอบขางเขา
เปนสมาชิกกลุมตางๆ เพื่อหวังใหสังคมยอมรับในตัวของเขา ความตองการขอนี้ตรงกับความ
ตองการขั้นที่ 3 ของมาสโลว
กกกกกกกก3. ความตองการเจริญกาวหนา ( Growth needs) (G) เปนความตองการของมนุษยอัน
เปนเปาหมายสูงสุดที่มนุษยทุกคนมีความคาดหวังไว เพื่อตองการความสําเร็จในชีวิตในหนทาง
หนาที่การงานของตน สังคมจะไดยอมรับและยกยองสรรเสริญ ความตองการขอนี้ตรงกับความ
ตองการขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 ของมาสโลวรวมเขาไวดวยกัน (วิเชียร วิทยอุดม 2549:160-161)
4. ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ( 2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของลูกจางชั่วคราวรายป กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดตรัง พบวา ลูกจางชั่วคราวรายป มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปาน
กลาง พิจารณาระดับคุณภาพชีวิตในแตละดานจะพบวา คุณภาพชีวิตดานสภาพงานจะอยูในระดับ
สูงสุด รองลงมาคือดานภาวะผูนํา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานการพัฒนาและการใช
ความสามารถ สวนระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจางชั่วคราวที่อยูในระดับปานกลาง คือ
ดานสิทธิของลูกจาง รองลงมา คือ ดานความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ ดานงานและ
ขอบเขตชีวิตสวนตัว ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และระดับคุณภาพชีวิตที่อยูระดับปาน
กลางแตมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา ซึ่งจากผลการ
ศึกษาวิจัยทั้ง 9 องคประกอบ พบวา คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนาจะมี
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด แสดงใหเห็นวาลูกจางชั่วคราวรายป มีความรูสึกวาหนวยงานที่ตนสังกัดหรือ
ปฎิบัติงานอยูนั้น ยังใหความสําคัญนอยในดานความมั่นคงและความกาวหนาในชีวิตการทํางาน
ของลูกจางชั่วคราวซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากสําหรับชีวิตของคนทํางาน
กกกกกกกกอิสราภรณ รัตนคช (2551) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและ
คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยรวมบุคลากรเห็นดวย
อยูในระดับปานกลาง ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยรวมบุคลากรเห็นดวยอยูในระดับมาก และ
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ
สถานภาพสมรส หนวยงานที่ปฏิบัติ การไดรับเกียรติบัตร มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับ
การศึกษาสูงสุด ตําแหนงที่ปฏิบัติงาน ภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 สวนปจจัยสวนบุคคลดานการไดรับการพัฒนาศึกษาอบรมดูงานเพิ่มเติมดาน
วิชาชีพ ที่อยูปจจุบัน ประสบการณกอนมาทํางาน การเปนศิษยเกา และการมีอาชีพเสริม ไมมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกก ประสิทธิ์ สุขแกว (2544) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและ ความผูกพันตอ
องคการของขาราชการตํารวจ สํานักงานจเรตํารวจ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ขาราชการตํารวจของ สํานักงานจเรตํารวจ 110 คน ในเดือนตุลาคม 2544 ใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย
เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Chi-Square และ Pearson Product Moment Correlation
Coefficient วิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพัน ตอ
องคการอยูในระดับปานกลาง เพศและระดับการศึกษามีความสัมพันธ ตอความผูกพันตอองคการ
คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพัน ตอองคการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน การ
ทํางานที่เปนประโยชน ตอสังคม การไดรับการยอมรับในสังคม การพัฒนาความรูความสามารถ
ความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน มีผลตอความผูกพันตอ องคการ สวนสวัสดิการใน
องคการ ความสมดุลของชีวิต สภาพแวดลอม ในการทํางาน และความเพียงพอของรายไดมีผลตอ
ความผูกพันตอองคการ รองลงมา
กกกกกกกกกริชเพชร ชัยชวย (2544) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมเจา
ทา พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของข าราชการกรมเจ าทาอยู ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมเจาทาตามองคประกอบ 2 องคประกอบ พบวา
องคประกอบที่เกี่ยวข องกับการปฏิบัติงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่สูงกว าองคประกอบที่
ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง เมื่อพิจารณารายด านขององคประกอบที่เกี่ยวข องกับการ
ปฏิบัติงาน พบวา ดานความสําร็จของงานมีสัดสวนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานสูงที่สุดส วนดาน
ลักษณะงานความรับผิดชอบ มีสัดสวนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานตํ่าที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน
ขององคประกอบที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง พบวา ดานชีวิตสวนตัวมีสัดสวนระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานสูงที่สุดส วนดานเงินเดือนมีสัดส วนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานตํ่าที่สุด
และพบวาปจจัยดานสายงานมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
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กรมเจาทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือสายงานดานปฏิบัติการมีสัดสวนระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานสูงที่สุดสวนสายงานดานงานบริหารทั่วไป และสายงานดานวิชาการมี
สัดสวนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานตํ่า
กกกกกกกก ชัยอนันต รีชีวะ ( 2543) ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัทเอกชน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เทเลคอมเอเชีย ดอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ปพุทธศักราช 2544 มีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แต
เมื่อศึกษาในแตละดานพบวา พนักงานบริษัท เทเลคอมเอเชียฯ ยังมีคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ําอยู
ใน 3 ดานคือ 1. ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน คือ ในสวนของสภาพทั่วไป
ภายในสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงาน 2.ดานการสงเสริมความกาวหนาในการทํางานและการ
ไดรับขาวสารขอมูล คือ ในสวนความเทาเทียมกันของโอกาสในการเลื่อนตําแหนง 3.ดานการมี
สวนรวมในการตัดสินใจและการไดรับการยอมรับ คือ ในสวนของการมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย
กกกกกกกกศันสนีย เตชะลาภอํานวย (2543) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพัน ธตอองคการ
ของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานโรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ พบวา ระดับความผูกพันตอโรงแรมฯ
ของพนักงานในภาพรวม อยูในระดับปานกลางคอนขางสูง แสดงออกมาในรูปของความตั้งใจที่จะ
ปฎิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อความสําเร็จขององคการ มีความภูมิใจในโรงแรมฯ รวมทั้ง
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ แตไมมีความปรารถนาที่จะอยูกับโรงแรมตลอดไป
เนื่องจากยังไมพอใจในดานรายได และผลประโยชนท่ําดรับจากโรงแรมฯ สวนผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลเรียงตามลําดับ
ความสัมพันธจากมากไปหานอย ไดแก อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และเพศ สําหรับระดับตําแหนงไมพบความสัมพันธกับความผูพันตอองคการ ปจจัยจาก
ความพึงพอใจในงานดานตางๆ เรียงตามลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอยไดแก
ผูบังคับบัญชา รายได ความมั่นคง ความกาวหนา และมิตรสัมพันธ ปจจัยจากประสบการณจากการ
ทํางานเรียงตามลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย ไดแก ความคาดหวังท่ําดรับการตอบสนอง
จากองคการ ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการ และความมีชื่อเสียงขององคการ สําหรับ
ขอเสนอแนะเพื่อเสริมสรางความผูกพันตอองคการใหเพิ่มมากขึ้นไดแก ผูบริหารควรจะพัฒนา
ระบบการทํางานที่สามารถตอบสนองตอรายได ความกาวหนาและความมั่นคงของพนักงาน
นอกจากนี้ควรเนนการทํางานในลักษณะมีสวนรวมเพื่อสรางความรูสึกวาทพนักงานมีความสําคัญ
ตอโรงแรมฯรวมทั้งสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงานและผูบังคับบัญชา และมีการพัฒนาภาวะ
ผูนําของพนักงานระดับผูบังคับบัญชาดวยการฝกอบรม
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กกกกกกกกธีระ วีรธรรมสาธิต (2532:21) ทําวิจัยเรื่องความผูกพัน ธตอองคการ ศึกษากรณีผูบริหาร
ระดับหัวหนาแผนก /เทียบเทาของเครือซีเมนตไทย พบวา ลักษณะสวนบุคคล (อายุ อายุงานและ
ระดับการศึกษา) ลักษณะงาน (ความสําคัญของงาน งานที่ทาทาย การมีสวนรวมในการบริหารงาน
โอกาสกาวหนาและงานที่ติดตอสัมพันธกับผูอื่น) ประสบการณจากการทํางานในองคการ (ทัศนคติ
ของกลุมตอองคการ ความนาเชื่อถือขององคการ ระบบการพิจารณาความดีความชอบ การเขาสังคม
ไดกับเพื่อนรวมงาน การไดรับการพัฒนาและการฝกอบรม) มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการ นอกจากนั้น ยังพบวาความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธในเชิงผกผันกับความตั้งใจที่
จะลาออก
กกกกกกกก สมชัย แกวละเอียด ( 2531, อางถึงใน เกื้อกูล วัฒนานุกูลและคณะ 2544:40) ได
ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลความผูกพันของขาราชการตอกองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา พบวา
ปจจัยลักษณะสวนบุคคล (ระดับซี) ปจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ความเปนอิสระในงาน ความหมาก
หมายในงาน) ปจจัยประสบการณในงานของขาราชการ (ความคาดหวังจากองคการ ความรูสึกวา
ตนมีความสําคัญตอองคการความรูสึกวาองคการเปนสิ่งที่พึ่งได ความรูสึกวาองคการมีชื่อเสียง) มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ (กองสารวัตรนักเรียน) นอกจากนี้ผลจากวิจัยยังพบวาสวน
บุคคล (เพศ ประเภทขาราชการ) ปจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ (การปฏิบัติงานใน /นอก สํานักงาน การ
เปนอิสระในงาน ความหลากหลายในงาน ผลปอนกลับของงาน งานที่มีโอกาสไดพบปะสังสรรค
กับผูอื่น) ปจจัยประสบการณในงานของขาราชการ (ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ
ความรูสึกวา องคการเปนที่พึ่งได ความรูสึกวาองคการมีชื่อเสียง) มีความสัมพันธกับการยาย /โอน
ออกไปจากองคการ
กกกกกกกกศิริวรรณ ตันตระวิวัฒน (2530, อางถึงใน เกื้อกูล วัฒนานุกูลและคณะ 2544: 40) พบวา
ผูที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโนมความผูกพันตอองคการต่ํา แมวาหนวยงานจะมีระบบการตอบ
แทนเพื่อสนองความตองการขั้นพื้นฐานที่ดีก็ตาม ซึ่งแสดงใหเห็นวา ระบบการใหรางวัลและจูงใจ
ดวยวัตถุเพียงอยางเดียว อาจไมมีผลตอความตองการความสําเร็จตามความสามารถของตนมากกวา
กับการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในงาน
กกกกกกกก กกกกกกกก
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5. กรอบแนวคิดในการทําวิจัย

ตัวแปรตน

-

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ดานรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและ
เปนธรรม
ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ
ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช
ความสามารถของตนเอง
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการ
ทํางาน
ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
ดานลักษณะการบริหาร
ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ
ชีวิตสวนตัว
ดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม

ตัวแปรตาม

ความผูกพันต่ อองค์ การ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา บุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวิธีดําเนินการศึกษาตามลําดับ
ดังนี้
กกกกกกกก1.วิธีการศึกษา
กกกกกกกก2. ประชากรที่ใชในการศึกษา
กกกกกกกก3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
กกกกกกกก4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกก5. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
กกกกกกกก6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
กกกกกกกก7. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล
วิธีการศึกษา
กกกกกกกกการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงเนนที่จะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอ
องคการ กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่ง
เปนการวิจัยเชิงพรรณา( Description research) โดยใชวิธีการสํารวจ ( Survey) โดยการแจก
แบบสอบถามใหกับบุคลากรดวยตนเอง และใหเวลาในการตอบแบบสอบถามคนละ
5-7 วัน
หลังจากนั้นจะรับแบบสอบถามคืนเพื่อนํามาใหคะแนนตามเกณฑที่ไดกําหนดไว แลวนําไป
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนบุคลากรที่ปฎิบัติงานในสายสนับสนุนการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 198 คน
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ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กกกกกกกกตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีดังนี้
กกกกกกกก1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส อัตราเงินเดือน ที่อยูปจจุบัน ระยะเวลาที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลักษณะ
การทํางานประสบการณในการทํางาน และการเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยนี้ระดับใดระดับหนึ่ง
จํานวน
10 ขอ
กกกกกกกก2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบดวย 8 ดาน มีขอคําถามทั้งหมด 53 ขอ ไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ดานรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม
ขอคําถาม 6 ขอ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
มีขอคําถาม 7 ขอ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง
มีขอคําถาม 8 ขอ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
มีขอคําถาม 5 ขอ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
มีขอคําถาม 4 ขอ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.6 ดานลักษณะการบริหาร
มีขอคําถาม 11 ขอ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.7 ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
มีขอคําถาม 4 ขอ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.8 ดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม
มีขอคําถาม 8 ขอ
กกกกกกกก3. ความผูกพันตอองคการ มีขอคําถามทั้งหมด 16 ขอ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ เปนขอคําถามเกี่ยวคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ

30
กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
กกกกกกกกสวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเปนผูสรางแบบสอบถาม
ดวยตนเอง ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส
อัตรา
เงินเดือน ที่อยูปจจุบัน ระยะเวลาที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลักษณะการทํางาน หนวยงานที่
ปฎิบัติงาน ประสบการณในการทํางาน การเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยนี้ระดับใดระดับหนึ่ง มี
ทั้งหมด 10 ขอ
กกกกกกกก สวนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยใชแนวคําถามตามงานวิจัยของ อิสราภรณ รัตนคช ( 2550) มีขอคําถามทั้งหมด 53 ขอ โดย
แบงเปนรายดานดังนี้
กกกกกกกก1. ดานรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม
มีขอคําถาม 6 ขอ
กกกกกกกก2. ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
มีขอคําถาม 7 ขอ
กกกกกกกก3. ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง มีขอคําถาม 8 ขอ
กกกกกกกก4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
มีขอคําถาม 5 ขอ
กกกกกกกก5. ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
มีขอคําถาม 4 ขอ
กกกกกกกก6. ดานลักษณะการบริหาร
มีขอคําถาม 11 ขอ
กกกกกกกก7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
มีขอคําถาม 4 ขอ
กกกกกกกก8. ดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม
มีขอคําถาม 8 ขอ
กกกกกกกกเกณฑการใหคะแนนเปนการกําหนดระดับคะแนนเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามนําไปใช
ประเมินขอคําถามในแตละขอวาตนเองอยูในระดับใด จํานวน 53 ขอ เปนขอคําถามแบบ Rating
scale โดยแบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้
กกกกกกกกมากที่สุด
5 คะแนน
กกกกกกกกมาก
4 คะแนน
กกกกกกกกปานกลาง
3 คะแนน
กกกกกกกกนอย
2 คะแนน
กกกกกกกกนอยที่สุด
1 คะแนน
กกกกกกกกสวนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยปรับปรุงแบบ
สอบแบบสอบถามมาจากงานวิจัยของ อิสราภรณ รัตนคช ( 2550) มีขอคําถาม 16 ขอ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนเปนการกําหนดระดับคะแนนเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามนําไปใชประเมินขอคําถาม
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ในแตละขอวาตนเองอยูในระดับใด จํานวน 16 ขอ เปนขอคําถามแบบ Rating scale โดยแบงระดับ
คะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้
กกกกกกกกมากที่สุด
5 คะแนน
กกกกกกกกมาก
4 คะแนน
กกกกกกกกปานกลาง
3 คะแนน
กกกกกกกกนอย
2 คะแนน
กกกกกกกกนอยที่สุด
1 คะแนน
กกกกกกกกสวนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม โดย
ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใหผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดโดยอิสระ
การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกก ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดปรับขอคําถามแลวเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารย
ผูเชี่ยวชาญในดานวิทยาการอีก 2 ทานคือ อาจารย นพดล โตวิชัยกุล อาจารย ประพล เปรมทองสุข
ได ใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข กอนนําไปใชทดลองกับบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 30 คน เพื่อนํามาหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค ( Cronbach’s Alpha) และไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.95
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกก 1.ผูวิจัยขอความรวมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนรายบุคคลตอ
หนวยงานโดยชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลและนัดหมายหรือขออนุญาตมารับ
แบบสอบถามคืนมา
กกกกกกกก2.ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี เปนจํานวนคนทั้งสิ้น 198 ชุด ไดกลับคืนมาจํานวน 180 ชุด แลวนํามาตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม
กกกกกกกก 3.รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูลดังกลาวดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical package for the social sciences)
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การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกผูวิจัยรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบเรียบรอย แลว
ไปเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
กกกกกกกก1.ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม หลังจากดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล
กกกกกกกก2.บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร
กกกกกกกก3.ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
กกกกกกกก 4.ประมวลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS
(Statistical package for the social sciences) ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก 4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่ รอยละ
กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 ขอมูลดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงมาตรฐาน
กกกกกกกกกกกกกกกก 4.3 ขอมูลดานความผูกพันตอองคการ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงมาตรฐาน
กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 หาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient)
กกกกกกกกกกกกกกกก4.5 ขอมูลดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ผูวิจัยใชการรวบรวมประโยค
ขอเสนอแนะ มาเขียนเรียงลําดับ หากมีประโยคที่ซ้ํากันก็ใชจํานวนความถี่
กกกกกกกกเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแปลความหมายในการ
วัดระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการโดยนํามาตรวัดแบบไลเคิรท สเกล
(Likert scale) มาปรับใชในวิจัย ดังนี้
กกกกกกกกคาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ มากที่สุด หรือ เห็นดวยอยางยิ่ง
กกกกกกกกคาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก หรือ เห็นดวย
กกกกกกกกคาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง หรือไมแนใจ
กกกกกกกกคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย หรือไมเห็นดวย
กกกกกกกกคาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยที่สุด หรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง
(กุลฑรี ทรัพยเพิ่มพูล 2550:50)
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กกกกกกกก และเกณฑในการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพื่อแปลความหมายในการหา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ ไดกําหนดชวงคะแนน
ดังนี้ (เทพศักดิ บุณยรัตพันธุ 2552)
คา r
.91 ถึง 1.00
.71 ถึง .90
.51 ถึง .70
.31 ถึง .50
.01 ถึง .30
-.01 ถึง -.30
-.31 ถึง -.50
-.51 ถึง -.70
-.71 ถึง -.90
-.91 ถึง -1.00
-1 ≤ r ≤1

ความหมาย
มีความสัมพันธทางบวกอยางมาก
มีความสัมพันธทางบวกคอนขางสูง
มีความสัมพันธทางบวกอยางปานกลาง
มีความสัมพันธทางบวกอยางนอย
มีความสัมพันธทางบวกนอยมากแทบไมมีเลย
มีความสัมพันธทางลบนอยมากแทบไมมีเลย
มีความสัมพันธทางลบอยางนอย
มีความสัมพันธทางลบอยางปานกลาง
มีความสัมพันธทางลบคอนขางสูง
มีความสัมพันธทางลบอยางมาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกจากการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มีวัตถุประสงคใน
การศึกษา ดังนี้
กกกกกกกกประชากรที่ทําการศึกษาคือ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น 198 คน ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูล
ครั้งนี้โดยการใชแบบสอบถาม ซึ่งไดรับความสนใจและความรวมมือเปนอยางดีจากผูตอบ
แบบสอบถาม และในการเก็บขอมูลครั้งนี้ผูศึกษาเก็บขอมูลไดจํานวนทั้งหมด 180 ชุด ซึ่งคิดเปน
รอยละ 90 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
กกกกกกกกสวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร
กกกกกกกกสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกกสวนที่ 4 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
ความผูกพันตอองคการ
กกกกกกกกสวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อัตราเงินเดือน ที่อยูปจจุบัน
ระยะเวลาที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลักษณะการทํางาน ประสบการณในการทํางาน และการเปน
ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย

34

35
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อัตราเงินเดือน ที่อยู
ปจจุบัน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ลักษณะข้ อมูลส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

93

51.7

หญิง

87

48.3

180

100.0

21-25 ป

28

15.6

26-30 ป

70

38.9

31-35 ป

30

16.7

มากกวา 35 ป

52

28.9

180

100.0

ประถมศึกษา

8

4.4

มัธยมศึกษาหรือ ปวช.

47

26.1

อนุปริญญาหรือ ปวส.

33

18.3

ปริญญาตรี

82

45.6

สูงกวาปริญญาตรี

10

5.6

รวม

180

100.0

โสด

105

58.3

สมรส

62

34.4

แยกกันอยู

11

6.1

หมาย

2

1.1

หยา

0

0.0

180

100.0

เพศ

รวม
อายุ

รวม
ระดับการศึกษา

สถานภาพการสมรส

รวม

36
ตารางที่ 1 (ต่ อ)
ลักษณะข้ อมูลส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ํากวา 5,000 บาท

2

1.1

5,001 – 10,000 บาท

61

33.9

10,001 – 15,000 บาท

85

47.2

15,001 – 20,000 บาท

20

11.1

20,001 – 25,000 บาท

4
8
0

3.2
4.4
0.0

180

100.0

หอพักของมหาวิทยาลัย

98

54.4

บานพักของตนเอง

72

40.0

บานเชา

9

5.0

อื่นๆ

1

0.6

180

100.0

นอยกวา 1 ป

21

11.7

1-3 ป

63

35.0

4-5 ป

46

25.6

มากกวา 5 ป

50

27.8

180

100.0

อัตราเงินเดือน

25,001 – 30,000 บาท
มากกวา 30,001 บาท
รวม
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

รวม
ระยะเวลาทีป่ ฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัย

รวม

กกกกกกกก ตารางที่ 1 พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 26-30 ป ระดับการศึกษาสวนใหญจบระดับ ปริญญา
ตรี สถานภาพโสด อัตราเงินเดือนสวนใหญประมาณ 10,001 – 15,000 บาท ที่อยูปจจุบันพักที่
หอพักของมหาวิทยาลัย และระยะเวลาที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนใหญอยูชวง 1-3 ป (คิดเปน
รอยละ 51.7, 38.9, 45.6, 58.3, 47.2, 54.4, และ 35.0 ตามลําดับ)

37
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี จําแนกตามลักษณะการทํางาน ประสบการณในการทํางาน และการเปนศิษย
เกาของมหาวิทยาลัยนี้ระดับใดระดับหนึ่ง
ลักษณะข้ อมูลส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

ขาราชการ

5

2.8

พนักงานมหาวิทยาลัย

78

43.9

ลูกจางชั่วคราว

97

53.9

180

100.0

เคยมีประสบการณการทํางานที่เหมือนกับมหาวิทยาลัย

55

30.6

เคยมีประสบการณการทํางานที่ตางกับมหาวิทยาลัย

102

56.7

ไมเคยมีประสบการณการทํางานมากอน

23

12.8

180

100.0

7

3.9

173

96.1

180

100.0

ลักษณะการทํางาน

รวม
ประสบการณ์ ในการทํางาน

รวม
การเป็ นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนีร้ ะดับใดระดับหนึ่ง
เคยเปนศิษยเกา
ไมเคยเปนศิษยเกา
รวม

กกกกกกกกตารางที่ 2 พบวา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีลักษณะการทํางานสวนใหญเปนลูกจางชั่วคราว เคยมีประสบการณในการทํางานที่ตาง
กับมหาวิทยาลัย และไมเคยเปนศิษยเกา (คิดเปนรอยละ 53.9, 56.7 และ 96.1 ตามลําดับ)

38
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของบุคลากร
ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยดานรายไดแลผลตอบแทนที่เพียงพอและเปน
ธรรม

ปาน
กลาง

น้ อย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตร
ค่ าเฉลีย่
ฐาน
แปล
ผล
น้ อย
ทีส่ ุ ด ( µ ) (S.D.)

6
53
107
(3.3) (29.4) (59.4)

12
(6.7)

2
(1.1)

ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ของบุคลากร

1. ด้ านรายได้ แลผลตอบแทน
ทีเ่ พียงพอและเป็ นธรรม
1.1 งานที่ทานรับผิดชอบนั้น
เหมาะสมกับเงินเดือนและ
สวัสดิการอื่นๆที่ไดรับ
1.2 เงินดือนที่ทานไดรับ
เพียงพอตอภาวการณครอง
ชีพในสภาพเศรษฐกิจ
ปจจุบัน
1.3 เมื่อคิดคํานวณอยางถี่
ถวนแลวเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ
ที่ไดรับ คุมคากับความอุสา
หะของตนเอง
1.4 เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือน
และผลตอบแทนที่ไดรับของ
ตนเองกับเพื่อนในระดับ
เดียวกันในหนวยงานอื่นแลว
มีความใกลเคียงทัดเทียมกัน
1.5 ทานมีความพอใจกับ
เงินเดือนและสวัสดิการที่
ไดรับ

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

2
24
118
34
2
(1.1) (13.3) (65.6) (18.9) (1.1)

6
44
100
26
4
(3.3) (24.4) (55.6) (14.4) (2.2)

2
46
80
44
8
(1.1) (25.6) (44.4) (24.4) (4.4)
10
36
113
(5.6) (20.0) (62.8)

16
(8.9)

5
(2.8)

3.27

2.94

3.12

2.94

3.16

0.68

ปาน
กลาง

0.64

ปาน
กลาง

0.77

ปาน
กลาง

0.85

ปาน
กลาง

0.77

ปาน
กลาง

39
ตารางที่ 3 (ต่ อ)
ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ของบุคลากร

1.6 เงินเดือนและสวัสดิการ
ที่ทานไดรับมีความยุติธรรม
เหมาะสมดี
รวม

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตร
ค่ าเฉลีย่
ฐาน

มาก
ทีส่ ุ ด

ปาน
กลาง

น้ อย
น้ อย ทีส่ ุ ด

มาก

9
(5.0)

41
98
24
8
(22.8) (54.4) (13.3) (4.4)

(µ )

(S.D.)

3.10

0.85

3.08

0.76

แปล
ผล

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

กกกกกกกกตารางที่ 3 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน รายไดแลผลตอบแทนที่
เพียงพอและเปนธรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ = 3.08) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ
งานที่รับผิดชอบนั้นเหมาะสมกับเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆที่ไดรับ มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก
( µ = 3.27) รองลงมาคือขอมีความพอใจกับเงินเดือนและสวัสดิการที่ไดรับ ( µ = 3.16)

40
ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ

ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

ค่ า
เฉลีย่
น้ อย
ทีส่ ุ ด

2. ด้ านสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ
2.1 บริเวณที่ทํางานสะอาด
แสงสวางเพียงพอ มีระบบ
18
85
69
7
1
ระบายอากาศที่ดี/อากาศ
(10.0) (47.2 (38.3) (3.9) (0.6)
ถายเทสะดวก
2.2 หนวยงานมีอุปกรณ
เครื่องใชที่มีคุณภาพและอยู
12
82
74
12
0
ในสภาพที่ใชงานไดดีเสมอ (6.7) (45.6) (41.1) (6.7) (0.00)
2.3 หนวยงานมีการให
ความรูแกบุคลากรให
ตระหนักถึงความปลอดภัย
การปองกันอุบัติเหตุตางๆ
และสงเสริมสุขภาพในการ
6
58
88
20
8
ปฎิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
(3.3) (32.2) (48.9) (11.1) (4.4)
2.4. หนวยงานควบคุมการ
แพรกระจายของเชื้อโรค
และพาหะนําโรครวมถึงการ
ขจัดขยะมูลฝอยอยาง
4
50
94
24
8
เหมาะสม
(2.2) (27.8) (52.2) (13.3) (4.4)
2.5. สภาพหองน้ํามีความ
สะอาดและมีการดูแลรักษา
12
76
74
16
2
อยางถูกสุขลักษณะ
(6.7) (42.2) (41.1) (8.9) (1.1)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปล
ผล

(µ )

(S.D.)

3.62

0.74

มาก

3.52

0.72

มาก

0.84

ปาน
กลาง

0.81

ปาน
กลาง

0.79

ปาน
กลาง

3.18

3.10

3.44
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ตารางที่ 4 (ต่ อ)
ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร
มาก
ทีส่ ุ ด
2.6 หนวยงานมีอุปกรณและ
ระบบการปองกันอุบัติภัยใน
สภาพที่พรอมใชงาน
2.7 มีความพอใจใน
สภาพแวดลอมการทํางาน
รวม

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

4
47
107
18
(2.2) (26.1 (59.4) (10.0)
12
81
82
5
(6.7) (45.0) (45.6) (2.8)

4
(2.2)
0
(0.00)

มาก

ปาน
กลาง

ค่ า
เฉลีย่

(µ )

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

3.16

0.71

3.55

0.66

3.36

0.75

แปล
ผล

ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง

กกกกกกกกตารางที่ 4 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ = 3.36) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ บริเวณ
ที่ทํางานสะอาดแสงสวางเพียงพอ มีระบบระบายอากาศที่ดี/อากาศถายเทสะดวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด
อันดับแรก ( µ = 3.62) รองลงมาคือขอมีความพอใจในสภาพแวดลอมการทํางาน ( µ = 3.55)
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ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความ
สามารถของตนเอง

ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางานของ
บุคลากร

3. ด้ านโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพและใช้ ความสามารถ
ของตนเอง
3.1 หนวยงานใหโอกาสใน
การศึกษาตอ สงไปประชุม
วิชาการและอบรมในหลักสูตร
ตางๆเพื่อเพิ่มความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
3.2 ในหนวยงานจัดประชุม/
อบรมอยูเสมอๆ เพื่อเพิ่มความรู
ขอมูลขาวสารและทักษะในการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากรใหสูงขึ้น
3.3 ทานไดใชความสามารถใน
การปฏิบัติงานเต็มศักยภาพของ
ตนเอง
3.4 ทานมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นดานการ
ปฏิบัติงานหรือนโยบายในการ
ปฏิบัติงานตอผูบริหารไดโดย
ไมมีผลตอการพิจารณาความดี
ความชอบ

มาก
ทีส่ ุ ด

ส่ วน
ค่ า
เฉลีย่ เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด ( µ )

น้ อย

11
65
(6.1) (36.1

61
(33.9)

33
10
(18.3) (5.6)

3.18

(S.D.)

แปล
ผล

0.99

ปาน
กลาง

10
48
90
23
(5.6) (26.7) (50.0) (12.8)

9
(5.0)

3.15

0.89

ปาน
กลาง

17
91
67
(9.4) (50.6) (37.2)

3
(1.7)

2
(1.1)

3.65

0.71

มาก

9
(5.0)

30
(16.7

13
(7.2)

0.95

ปาน
กลาง

45
(25.0

83
(46.1)

3.03
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ตารางที่ 5 (ต่ อ)
ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร
มาก
ทีส่ ุ ด
3.5 ทานมีโอกาสไดใช
ความรูความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
และพัฒนางานอยางเต็มที่
3.6 ทานมีโอกาสเสนอ
ผลงานจากความคิดริเริ่ม
สรางสรรคของตนเองตอ
หนวยงาน
3.7 ทานสามารถตัดสินใจ
แกปญหาดวยตนเองเมื่อการ
ทํางานมีปญหาและอุปสรรค
3.8 ทานสามารถแสดงความ
คิดเห็น ประสานงานและ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวม

ค่ า
เฉลีย่

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด ( µ )

13
76
(7.2) (42.2)

78
(43.3)

8
(4.4)

5
(2.8)

11
44
(6.1) (24.4)

97
(53.9)

18
10
(10.0) (5.6)

14
67
86
(7.8) (37.2) (47.8)

10
(5.6)

3
(1.7)

5
78
(2.8) (43.3)

5
(2.8)

3
(1.7)

89
(49.4)

3.46

3.15

3.43

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

แปล
ผล

0.80

ปาน
กลาง

0.88

ปาน
กลาง

0.78

ปาน
กลาง

3.42

0.67

3.30

0.83

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

กกกกกกกกตารางที่ 5 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
และใชความสามารถของตนเอง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ = 3.30) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขอไดใชความสามารถในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพของตนเองมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก
( µ = 3.65) รองลงมาคือขอ ทานมีโอกาสไดใชความรูความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานและพัฒนางานอยางเต็มที่( µ = 3.46)

44
ตารางที่ 6 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการ
ทํางาน
ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร

4. ด้ านความก้าวหน้ าและ
ความมัน่ คงในการทํางาน
4.1 ทานไดรับมอบหมาย
ภารกิจและการทํางานที่
เพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ
4.2 หนวยงานเปดโอกาส
ใหเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น
ไดงาย
4.3 การปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเปดโอกาสให
ไดรับความกาวหนาใน
อาชีพ
4.4 การเลื่อนตําแหนง
หนาที่ในหนวยงานเปนไป
ดวยความเสมอภาคและ
ยุติธรรม
4.5 มหาวิทยาลัยให
ความสําคัญกับการพัฒนา
ความรูความสามารถของ
บุคลากร
รวม

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

15
77
84
(8.3) (42.8) (46.7)

แปล
ผล

(µ )

(S.D.)

4
0
(2.2) (0.00)

3.57

0.67

มาก

0.97

ปาน
กลาง

0.92

ปาน
กลาง

0.91

ปาน
กลาง

น้ อย

23
(12.8)

93
31
13
(51.7) (17.2) (7.2)

1
32
91
33
23
(0.6) (17.8) (50.6) (18.3) (12.8)

10
(5.6)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

น้ อย
ทีส่ ุ ด

6
27
86
38
(3.3) (15.0) (47.8) (21.1

9
34
(5.0) (18.9)

ค่ า
เฉลีย่

58
76
28
8
(32.2) (42.2) (15.6) (4.4)

2.75

2.97

2.75

3.18

0.92

3.04

0.87

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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กกกกกกกกตารางที่ 6 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคง
ในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ = 3.04) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ ไดรับ
มอบหมายภารกิจและการทํางานที่เพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ( µ = 3.57)
รองลงมาคือ ขอ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ( µ =
3.18)
ตารางที่ 7 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน

ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร

5. ด้ านความสั มพันธ์ อนั ดี
ในการทํางานร่ วมกัน
5.1 บุคลากรในหนวยงาน
มีความเปนมิตรตอกันเปน
อยางดี
5.2 บุคลากรทุกระดับมี
โอกาสรับทราบปญหาใน
การทํางานและไดแสดง
ความคิดเห็นรวมกันแกไข
ปญหา
5.3 หนวยงานมีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมให
บุคลากรไดมีโอกาส
พบปะสังสรรค
ปฏิสัมพันธกันเสมอๆ

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

11
(6.1)

78
(43.3)

67
(37.2)

21
(11.7)

3
(1.7)

2
(1.1)

51
92
(28.3) (51.1)

4
(2.2)

40
(22.2)

24
11
(13.3) (6.1)

82
41
(45.6) (22.8)

13
(7.2)

ค่ า
เฉลีย่

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(µ )

(S.D.)

3.40

3.05

2.89

แปล
ผล

0.83

ปาน
กลาง

0.84

ปาน
กลาง

0.90

ปาน
กลาง
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ตารางที่ 7 (ต่ อ)
ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร

5.4 ทานไดรับคําแนะนํา
และความชวยเหลือจาก
เพื่อนรวมงานอยูเสมอ

มาก
ทีส่ ุ ด
12
(6.7)

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

62
(34.4)

90
(50.0)

10
(5.6)

6
(3.3)

รวม

ค่ า
เฉลีย่

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(µ )

(S.D.)

3.35

0.82

3.17

0.84

แปล
ผล

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

กกกกกกกกตารางที่ 7 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสัมพันธอันดีในการทํางาน
รวมกันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ = 3.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ บุคลากรใน
หนวยงานมีความเปนมิตรตอกันเปนอยางดีมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ( µ = 3.40) รองลงมาคือ ขอ
ไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานอยูเสมอ ( µ = 3.35)
ตารางที่ 8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานลักษณะการบริหาร

ส่ วน
ค่ า เบี่ยงเบน
เฉลีย่ มาตรฐาน

ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

6. ด้ านลักษณะการบริหาร
5
69
6.1 หนวยงานมีนโยบาย
(2.8) (38.3)
ในการบริหารงานที่ดี

85
(47.2)

14
(7.8)

7
(3.9)

(µ )

3.28

(S.D.)

0.80

แปล
ผล

ปาน
กลาง
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ตารางที่ 8 (ต่ อ)
ระดับความเห็น

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ส่ วน
ค่ า เบี่ยงเบน
เฉลีย่ มาตรฐาน แปล
ผล
( µ ) (S.D.)

91
(50.6)

18
(10.0)

5
(2.8)

0.83

ปาน
กลาง

4
72
(2.2) (40.0)

83
(46.1)

17
(9.4)

4
(2.2)

0.76

ปาน
กลาง

1
55
(0.6) (30.6)

99
(55.0)

20
(11.1)

5
(2.8)

0.72

ปาน
กลาง

5
57
(2.8) (31.7)

75
26
(41.7) (14.4)

17
(9.4)

0.97

ปาน
กลาง

0.84

ปาน
กลาง

0.89

ปาน
กลาง

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร
มาก
ทีส่ ุ ด
6.2 หนวยงานกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
อยางเหมาะสม
6.3 การบริหารงานใน
หนวยงานมีการแบงสาย
การบังคับบัญชาที่แนนอน
ชัดเจน
6.4 ขั้นตอนการบริหารใน
หนวยงานมีความคลองตัว
รวดเร็ว
6.5 ทุกคนในหนวยงาน
ไดรับความเสมอภาคใน
เรื่องกฎ ระเบียบ การ
ประเมิน คาตอบแทน
สวัสดิการ
6.6 การปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชาทําใหรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา
6.7 มีการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาสม่ําเสมอ

มาก

ปาน
กลาง

11
55
(6.1) (30.6)

7
(3.9)

52
94
(28.9) (52.2)

18
(10.0)

9
(5.0)

7
(3.9)

49
(27.2)

40
(22.2)

7
(3.9)

77
(42.8)

3.27

3.30

3.15

3.03

3.16

3.05
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ตารางที่ 8 (ต่ อ)
ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร
มาก
ทีส่ ุ ด
6.8 ระบบการพิจารณา
ความดีความชอบการ
เลื่อนตําแหนงในปจจุบันมี
ความเหมาะสมดีแลว
6.9 ผูบังคับบัญชาได
ติดตามผลงานของ
บุคลากรทุกคน
6.10 ผูบังคับบัญชาได
ชวยเหลือเสนอแนะแกไข
ปญหาตามความเหมาะสม
6.11 ทานมีสิทธิที่จะแสดง
ความคิดเห็นตอ
ผูบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานโดยอิสระ
รวม

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

3
30
95
(1.7) (16.7) (52.8)

32
(17.8)

20
(11.1)

8
48
91
(4.4) (26.7) (50.6)

24
(13.3)

9
(5.0)

8
65
72
(4.4) (36.1) (40.0)

27
(15.0)

8
(4.4)

9
49
84
(5.0) (27.2) (46.7)

24
(13.3)

14
(7.8)

มาก

ค่ า
เฉลีย่

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(µ )

(S.D.)

2.80

3.12

3.21

แปล
ผล

0.90

ปาน
กลาง

0.87

ปาน
กลาง

0.90

ปาน
กลาง

3.08

0.95

3.13

0.85

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

กกกกกกกกตารางที่ 8 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานลักษณะการบริหารโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( µ = 3.13) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอการบริหารงานในหนวยงานมีการ
แบงสายการบังคับบัญชาที่แนนอนชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ( µ = 3.30) รองลงมาคือ ขอ
หนวยงานมีนโยบายในการบริหารงานที่ดี ( µ = 3.28)
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ตารางที่ 9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ
ชีวิตสวนตัว
ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร

7. ด้ านความสมดุล
ระหว่ างชีวติ การทํางาน
และชีวติ ส่ วนตัว
7.1 ทานพอใจในความ
สมดุลของชวงเวลาของ
การทํางานและชวงเวลาที่
อิสระจากงานในแตละวัน
7.2 ทานสามารถวาง
แผนการทํากิจกรรมตางๆ
ในชีวิตไวลวงหนาได
7.3. ทานมีเวลาที่จะใช
ชีวิตตามบทบาทสามี,
ภรรยา,บิดา,มารดาหรือ
บุตรที่ดีได
7.4 ทานสามารถแบงเวลา
ในการทํางานประจํา,เวลา
สวนตัว,เวลาสําหรับ
ครอบครัวและสังคมได
อยางเหมาะสม
รวม

ส่ วน
ค่ า เบี่ยงเบน
เฉลีย่ มาตรฐาน

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

4
(2.2)

66
83
(36.7) (46.1)

14
(7.8)

13
(7.2)

7
73
(3.9) (40.6)

78
(43.3)

16
(8.9)

6
(3.3)

14
52
(7.8) (28.9)

81
23
(45.0) (12.8)

10
(5.6)

8
64
(4.4) (35.6)

85
18
(47.2) (10.0)

5
(2.8)

(µ )

3.18

3.32

3.20

(S.D.)

แปล
ผล

0.88

ปาน
กลาง

0.82

ปาน
กลาง

0.95

ปาน
กลาง

3.28

0.81

3.24

0.86

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

กกกกกกกก ตารางที่ 9 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตการ
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ทํางานและชีวิตสวนตัว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ = 3.24) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอสามารถวางแผนการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตไวลวงหนาได มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ( µ =
3.32) รองลงมาคือ ขอ สามารถแบงเวลาในการทํางานประจํา , เวลาสวนตัว , เวลาสําหรับครอบครัว
และสังคมไดอยางเหมาะสม ( µ = 3.28)
ตารางที่ 10 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม
ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

8. ด้ านความภูมใิ จใน
องค์ กรทีม่ คี ุณค่ าทาง
สั งคม
8.1 มหาวิทยาลัยไดรับการ
91
69
ยอมรับวามีความสําคัญตอ 11
(6.1) (50.6) (38.3)
สังคมโดยรวม
8.2 ทานมีความภูมิใจใน
การเปนเจาหนาที่ใน
20
103
47
มหาวิทยาลัยแหงนี้
(11.1) (57.2) (26.1)
8.3 บุคลากรทั่วไปมี
มุมมองตอมหาวิทยาลัยใน 17
91
58
แงบวก
(9.4) (50.6) (32.2)
8.4 ทานรูสึกภูมิใจและมี
ความกระตือรือรนในการ
19
100
56
ทํางานเมื่อไดรับคําชม
(10.6) (55.6) (31.1)
8.5 ทานเปนสวนหนึ่งที่
สรางความสําเร็จใหกับ
20
79
73
มหาวิทยาลัยและสังคม
(11.1) (43.9) (40.6)

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ส่ วน
ค่ า
เบี่ยงเบน
เฉลีย่ มาตรฐาน แปล
ผล
( µ ) (S.D.)

7
(3.9)

2
(1.1)

3.56

0.71

มาก

8
(4.4)

2
(1.1)

3.72

0.76

มาก

12
(6.7)

2
(1.1)

3.60

0.79

มาก

4
(2.2)

1
(0.6)

3.73

0.69

มาก

6
(3.3)

2
(1.1)

3.60

0.77

มาก
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ตารางที่ 10 (ต่ อ)

ระดับความเห็น

คุณภาพชีวติ การในทํางาน
ของบุคลากร
มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

8.6 มหาวิทยาลัยใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกอื่นๆเพื่อจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมสนับสนุน
สาธารณประโยชนตอชุมชน
9
66
90
9
และสังคม
(5.0) (36.7) (50.0) (5.0)
8.7 ทานอยากแนะนําให
เพื่อนๆมาทํางานที่
9
72
77
14
มหาวิทยาลัยแหงนี้
(5.0) (40.0) (42.8) (7.8)
8.8 ทานยินดีและเต็มใจให
ใครๆทราบวาปฏิบัติงานอยู
26
88
57
6
ในมหาวิทยาลัยแหงนี้
(14.4) (48.9) (31.7) (3.3)
รวม

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ส่ วน
ค่ า เบี่ยงเบน
เฉลีย่ มาตรฐาน แปล
ผล
( µ ) (S.D.)

6
(3.3)

0.79

ปาน
กลาง

3.35

8
(4.4)

3.33

0.86

ปาน
กลาง

3
(1.7)

3.71

0.81

มาก

3.57

0.77

มาก

กกกกกกกก ตารางที่ 10 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความภูมิใจในองคกรที่มี
คุณคาทางสังคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ = 3.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ รูสึก
ภูมิใจและมีความกระตือรือรนในการทํางานเมื่อไดรับคําชม มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ( µ = 3.73)
รองลงมาคือ ขอมีความภูมิใจในการเปนเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยแหงนี้ ( µ = 3.72)
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยในภาพรวม

คุณภาพชีวติ การในทํางานของบุคลากร

ค่ า
เฉลีย่

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(µ )

(S.D.)

แปล
ผล

3.23

0.81

1.ดานรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม

3.08

0.76

2. ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

3.36

0.75

3. ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง

3.30

0.83

4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน

3.04

0.87

5. ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน

3.17

0.84

6. ดานลักษณะการบริหาร

3.13

0.85

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว

3.24

0.86

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

8. ดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม

3.57

0.77

มาก

คุณภาพชีวติ การในทํางานของบุคลากร

กกกกกกกกตารางที่ 11 พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมในระดับปานกลาง ( µ =
3.23) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัย ดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม มีคาเฉลี่ย
สูงสุดอันดับแรก ( µ = 3.57) รองลงมาคือปจจัยดาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถู ก
สุขลักษณะ ( µ = 3.36) และอันดับ 3 คือปจจัย ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช
ความสามารถของตนเอง ( µ = 3.30)
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ การ
ตารางที่ 12 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ระดับความเห็น
ความผูกพันต่ อองค์ การ
มาก
ทีส่ ุ ด
1. มหาวิทยาลัยแหงนี้เปน
หนวยงานที่มีศักดิ์ศรี
ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น
ในระดับเดียวกัน
2. มหาวิทยาลัยแหงนี้เปน
หนวยงานที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง
สําหรับการเลือกทํางาน
3. ทานจะชี้แจงกลาวแกทันที
ที่ไดยินบุคคลอื่นพูดถึง
มหาวิทยาลัยในทางที่
เสียหาย
4. ทานคิดคํานึงถึงจุดเดน
ของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ
5. ทานเต็มใจใชความรู
ความสามารถและทักษะเพื่อ
ทํางานของมหาวิทยาลัยให
ประสบความสําเร็จ
6. ทานทํางานอยางเต็มที่เต็ม
กําลังความรูความสามารถ
7. ทานพอใจที่จะทํางาน
ลวงเวลาแมวาผลตอบแทน
จะไมคุมคาเหนื่อย
8. ทานไมเคยปฏิเสธที่
ชวยเหลือมหาวิทยาลัยใน
ทุกๆดาน

ค่ า
เฉลีย่

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(µ )

(S.D.)

แปล
ผล

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

23
96
51
(12.8) (53.3) (28.3)

9
(5.0)

1
(0.6)

3.72

0.76

มาก

21
89
67
(11.7) (49.4) (37.2)

1
(0.6)

2
(1.1)

3.70

0.72

มาก

24
87
58
(13.3) (48.3) (32.2)
11
96
65
(6.1) (53.3) (36.1)

7
(3.9)
8
(4.4)

4
(2.2)
0
(0.00)

3.66

0.83

มาก

3.61

0.67

มาก

21
117
38
(11.7) (65.0) (21.1)
36
104
36
(20.0) (57.8) (20.0)

4
(2.2)
3
(1.7)

0
(0.00)
1
(0.6)

3.86

0.63

มาก

3.95

0.71

มาก

20
79
72
(11.1) (43.9) (40.0)

9
(5.0)

0
(0.00)

3.61

0.75

มาก

20
91
56
(11.1) (50.6) (31.1)

12
(6.7)

1
(0.6)

3.65

0.78

มาก

มาก

54
ตารางที่ 4 (ต่ อ)
ระดับความเห็น
ความผูกพันต่ อองค์ การ
มาก
ทีส่ ุ ด
9.ทานพรอมที่จะทํางานหนัก
เพื่อความกาวหนาของ
มหาวิทยาลัย
10. ทานยินดีที่จะทํางานที่มี
ตอไปแมวาหนวยงานอื่นจะ
ใหผลตอบแทนที่มากกวา
11. ทานจะปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยไปจน
เกษียณอายุราชการ
12. ทานจะไมยายไปทํางาน
ที่อื่นแมมีโอกาส
13. ทานตัดสินใจถูกตองแลว
ที่มาทํางานที่แหงนี้
14. มหาวิทยาลัยแหงนี้มีสวน
บันดาลใหเกิดการผลิตผล
งานที่ดี
15. การบริหารงานของมหา
ลัยในปจจุบันเปนรูปแบบ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ
16. ทานเห็นดวยกับนโยบาย
หลายประการของ
มหาวิทยาลัย
รวม

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

23
96
53
(12.8) (53.3) (29.4)

8
(4.4)

0
(0.00)

17
(9.4)

14
(7.8)

6
(3.3)

19
52
83
18
(10.6) (28.9) (46.1) (10.0)
17
39
92
19
(9.4) (21.7) (51.1) (10.6)
25
70
66
17
(13.9) (38.9) (36.7) (9.4)

8
(4.4)
13
(7.2)
2
(1.1)

19
70
77
(10.6) (38.9) (42.8)

12
(6.7)

2
(1.1)

13
(7.2)

64
77
20
(35.6) (42.8) (11.1)

6
(3.3)

7
(3.9)

61
88
18
(33.9) (48.9) (10.0)

6
(3.3)

มาก

73
70
(40.6) (38.9)

ค่ า
เฉลีย่

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(µ )

(S.D.)

3.74

0.73

มาก

0.89

ปาน
กลาง

3.45

แปล
ผล

3.31

0.94

3.15

0.98

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.55

0.88

มาก

3.51

0.81

มาก

0.88

ปาน
กลาง

3.25

0.81

ปาน
กลาง

3.56

0.79

มาก

3.32

กกกกกกกก ตารางที่ 12 พบวาความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก ( µ = 3.56) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก มีจํานวน 11 ขอ คือ การ ทํางานอยางเต็มที่เต็มกําลัง
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ความรูความสามารถ , เต็มใจใชความรูความสามารถและทักษะเพื่อทํางานของมหาวิทยาลัยให
ประสบความสําเร็จ, พรอมที่จะทํางานหนักเพื่อความกาวหนาของมหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยแหงนี้
เปนหนวยงานที่มีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นในระดับเดียวกัน , มหาวิทยาลัยแหงนี้เปน
หนวยงานที่ดีที่สุดแหงหนึ่งสําหรับการเลือกทํางาน , ชี้แจงกลาวแกทันทีที่ไดยินบุคคลอื่นพูดถึง
มหาวิทยาลัยในทางที่เสียหาย , ไมเคยปฏิเสธที่ชวยเหลือมหาวิทยาลัยในทุกๆดาน , คิดคํานึงถึง
จุดเดนของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ , พอใจที่จะทํางานลวงเวลาแมวาผลตอบแทนจะไมคุมคาเหนื่อ ย,
ตัดสินใจถูกตองแลวที่มาทํางานที่แหงนี้ , มหาวิทยาลัยแหงนี้มีสวนบันดาลใหเกิดการผลิตผล งานที่
ดี ( µ = 3.95, 3.86, 3.74, 3.72, 3.70, 3.66, 3.65, 3.61, 3.61, 3.55 และ 3.51 ตามลําดับ)
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ค่าสั มประสิ ทธิสหสั มพันธ์ ของคุณภาพชีวติ ในการทํางานและ
ความผูกพันต่ อองค์ การ
ตารางที่ 13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) และคา Sig.ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม
ดานรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม
ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
ดานลักษณะการบริหาร
ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม
**Sig. < 0.01

ความผูกพัน
ต่ อองค์ การ
r
Sig.
.586**
.000
.284**
.000
.434**
.000
.516**
.000
.425**
.000
.409**
.000
.513**
.000
.357**
.000
.573**
.000
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กกกกกกกก จากตารางที่ 13 จะเห็นวา คุณภาพชีวิตใน การทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวก
อยางปานกลางกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r) = .586 พิจารณาคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการในทํางานทุกดาน
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญที่ .01 3 อันดับแรกดังนี้ ดาน
ความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (r =
.573 ) ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเองมีความสัมพันธทางบวก
กับความผูกพันตอองคการ (r = .516) ดานลักษณะการบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ (r = .513)
ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกจากการตอบแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูตอบแบบสอบถามได
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
กกกกกกกก1. นโยบายการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศิลปากรถือวาอยูในระดับที่
ยังควรปรับปรุง
กกกกกกกก2.การนํานโยบายมาปฏิบัติของหนวยงาน และคณะวิชาในมหาวิทยาลัยนั้นยังไมมีการ
ปฏิบัติดวยความยุติธรรม และความถูกตอง
กกกกกกกก3.ระเบียบ ขั้นตอนของระบบการทํางาน มีมากเกินไปทําใหการทํางานมีความลาชา
กกกกกกกก4. มีความตองการสวัสดิการและคาตอบแทนในการทํางานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
กกกกกกกก5. ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน หนวยงาน และคณะมีนอย มีความคิดเห็นที่
แตกแยกไมเปนหนึ่งเดียวยังมีอยูในบางสวน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกในบทนี้จะนําเสนอ วัตถุประสงคการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย การวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไป
ประยุกตใชและการศึกษาครั้งตอไป รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
กกกกกกกก1.ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มี
ตอองคการ
กกกกกกกก2.ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
กกกกกกกก3.ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ประชากร
กกกกกกกก ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 198 คน ในการวิเคราะหเก็บขอมูลได
180 คน คิดเปนรอยละ 90
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูล
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 10 ขอ สวนที่ 2 แบบสอบถาม
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน
53
ขอ สวนที่ 3
แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 16 ขอ และสวนที่ 4
แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกก วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS หาคาสถิติ
พื้นฐานเพื่อใชบรรยายลักษณะของขอมูล ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาสัมประสิทธิสัมพันธอยางงาย
สรุปผลการวิจัย
กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนา
และความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ดานลักษณะการบริหาร
และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางเชนเดียวกัน สวนดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม บุคลากรมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก
กกกกกกกก ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
บุคลากรมีความคิดเห็นระดับมาก จํานวน 11ขอ โดยขอ การทํางานอยางเต็มที่เต็มกําลังความรู
ความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด และ มหาวิทยาลัยแหงนี้มีสวนบันดาลใหเกิดการผลิตผล งานที่ดี มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด
กกกกกกกกความสัมพันธระหวางคุณาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางปานกลางกับความผูกพันตอองคการ
อภิปรายผล
กกกกกกกก จากผลวิจัย คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลดังนี้
กกกกกกกก 1. ระดับ คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
รายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
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ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใชความสามารถของตนเอง ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ดานลักษณะการบริหาร และดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
สวนดานความภูมิใจในองคกรที่มีคุณคาทางสังคม บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
กกกกกกกกผลในการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ ชัยอนันต รีชีวะ (2543) ซึ่ง
พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เทเลคอมเอเชีย ดอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ปพุทธศักราช 2544 มีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับการศึกษา
ของ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ( 2551) ซึ่งพบวา ลูกจางชั่วคราวรายป มีระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตในแตละดานจะ
พบวา คุณภาพชีวิตดานสภาพงานจะอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือดานภาวะผูนํา ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน และดานการพัฒนาและการใชความสามารถ สวนระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของลูกจางชั่วคราวที่อยูในระดับปานกลาง คือ ดานสิทธิของลูกจาง รองลงมา คือ ดาน
ความปลอดภัยและการสงเสริมสุขภาพ ดานงานและขอบเขตชีวิตสวนตัว ดานคาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม และระดับคุณภาพชีวิตที่อยูระดับปานกลางแตมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือคุณภาพ
ชีวิตดานความมั่นคงและโอกาสความกาวหนา
กกกกกกกก 2. ระดับ ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นระดับมาก จํานวน 11ขอ และมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
จํานวน 4 ขอ คือ การยินดีที่จะทํางานที่มีตอไปแมวาหนวยงานอื่นจะใหผลตอบแทนที่มากกวา การ
จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปจนเกษียณอายุ ราชการ การจะไมยายไปทํางานที่อื่นแมมีโอกาส
การบริหารงานของมหาลัยในปจจุบันเปนรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการเห็นดวยกับ
นโยบายหลายประการของมหาวิทยาลัยบุคลากร
กกกกกกกก ผลในการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ ศันสนีย เตชะลาภอํานวย
(2543) ซึ่งพบวา ระดับความผูกพันตอโรงแรมฯของพนักงานในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
คอนขางสูง แสดงออกมาในรูปของความตั้งใจที่จะปฎิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อ
ความสําเร็จขององคการ มีความภูมิใจในโรงแรมฯ รวมทั้งยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
และสอดคลองกับการศึกษาของ อิสราภรณ รัตนคช (2551) ซึ่งพบวา ความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยรวม
บุคลากรเห็นดวยอยูในระดับมาก
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กกกกกกกก3. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณ ภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา
คุณภาพชีวิตการในทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางปานกลางกับความผูกพันตอ
องคการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (r = .586) พิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางานเปนรายดาน พบวา
คุณภาพชีวิตการในทํางานทุกดานมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่ .01 เชนเดียวกัน
กกกกกกกกผลในการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ ประสิทธิ์ สุขแกว (2544) ซึ่ง
พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง เพศและระดับ
การศึกษามีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอ
องคการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกก จากผลการวิจัย คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูวิจัยมีความคิดเห็น
สําหรับการเสนอแนะครั้งนี้ คือ
กกกกกกกก1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
กกกกกกกก จากผลการวิจัย คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา ระดับ คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยเห็นวาทางมหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต
ในการทํางานของบุคลากรใหมากขึ้นจากเดิม เพื่อใหระดับของคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรมีระดับสูงขึ้นโดยเนนการสงเสริมใน ดานลักษณะการบริหาร ดานความสัมพันธอันดีใน
การทํางานรวมกัน และ ดานรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพ อและเปนธรรม ตามที่ผูตอบ
แบบสอบถามไดมีความคิดเห็นมาในแบบสอบถาม
กกกกกกกก2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
กกกกกกกกกกกกกกกก 2.1 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนเพียงอยางเดียว ไมได
ศึกษาถึงบุคลากรสายวิชาการ ดังนั้นจึงเห็นควรใหมีการเพิ่มกลุมประชากรในการวิจัยครั้งตอไป
โดยการศึกษาทั้งบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ เพื่อที่จะไดทราบถึงความคิดเห็น
ใหครอบคลุมยิ่งขึ้น
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กกกกกกกก2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการสรางความผูกพันตอองคการในปจจัยดานอื่นๆ
เพิ่มขึ้น เพื่อใหทราบถึงความตองการของบุคลากร อันจะสงผลใหการเสริมสรางความผูกพันตอ
องคการที่เหมาะสมกับความตองการของพนักงานไดดียิ่งขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

แบบสอบถาม
เรื่อง คุณภาพชีวติ ในการทํางานและความผูกพันต่ อองค์ การ กรณีศึกษา บุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีตอ
องคการ
2. ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการในทํางานและความ
ผูกพัน
ตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามเปนเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน ขอมูลที่ไดจะนําไปประกอบการวิเคราะหขอมูล โดยจะนําเสนอโดยรวมและจะไมมี
ผลกระทบตอผูตอบไมวากรณีใดๆ จึงขอความอนุเคราะหทานในการตอบคําถาม โปรดตอบ
คําถามทุกขอ เนื่องจากคําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางมากตอการวิเคราะหผลการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้
2. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการในทํางานของบุคลากร
สวนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ
สวนที่
4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง [ ] หนาขอความที่เปนคําตอบของทาน และเติม
ขอความในชองวาง
ผู้จัดทํา
นางสาวโชติกา พลาศรี
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง [ ]
หนาขอความที่เปนคําตอบของทาน
1. เพศ
[ ] 1.ชาย
[ ] 2. หญิง
2. อายุ

[ ] 1. 21-25 ป
[ ] 3. 31-35 ป

3. ระดับการศึกษา

[ ] 1. ประถมศึกษา
[ ] 3. อนุปริญญาหรือ ปวส.
[ ] 5. สูงกวาปริญญาตรี

4. สถานภาพการสมรส [ ] 1. โสด
[ ] 4. หมาย

[ ] 2. 26-30 ป
[ ] 4. มากกวา 35 ป

[ ] 2. สมรส
[ ] 5. หยา

[ ] 2. มัธยมศึกษาหรือ ปวช.
[ ] 4. ปริญญาตรี
[ ] 3. แยกกันอยู
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1. ( )
2. ( )
3. ( )

4. ( )

5. อัตราเงินเดือน

[
[
[
[

] 1. ต่ํากวา 5,000 บาท
] 3. 10,001 – 15,000 บาท
] 5. 20,001 – 25,000 บาท
] 7. มากกวา 30,001 บาท

[ ] 2. 5,001 – 10,000 บาท
[ ] 4. 15,001 – 20,000 บาท
[ ] 6. 25,001 – 30,000 บาท

5. ( )

6. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

[ ] 1. หอพักของมหาวิทยาลัย
[ ] 3. บานเชา

[ ] 2. บานพักของตนเอง
[ ] 4. อื่นๆ

6. ( )

7. ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย
[ ] 1. นอยกวา 1 ป
[ ] 3. 4-5 ป

[ ] 2. 1-3 ป
[ ] 4. มากกวา 5 ป

7. ( )

8. ลักษณะการทํางาน

[ ] 2. พนักงานมหาวิทยาลัย

8. ( )

[ ] 1. ขาราชการ
[ ] 3. ลูกจางชั่วคราว

9.ประสบการณ์ ในการทํางาน
[ ] 1. เคยมีประสบการณการทํางานที่เหมือนกับมหาวิทยาลัย
[ ] 2. เคยมีประสบการณการทํางานที่ตางกับมหาวิทยาลัย
[ ] 3. ไมเคยมีประสบการณการทํางานมากอน
10. การเป็ นศิษย์ เก่ าของมหาวิทยาลัยนีร้ ะดับใดระดับหนึ่ง
[ ] 1. เคยเปนศิษยเกา

[ ] 2. ไมเคยเปนศิษยเกา

9. ( )

10. ( )

ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ในการทํางานขของบุคลากร โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชอง [ ] หนาขอความที่เปนคําตอบของทาน
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ระดับความเห็น

ข้ อความ
1.ด้ านรายได้ และผลตอบแทนทีเ่ พียงพอและเป็ นธรรม
1.1งานที่ทานรับผิดชอบนั้นเหมาะสมกับเงินเดือนและ
สวัสดิการอื่นๆที่ไดรับ
1.2 เงินเดือนที่ทานไดรับเพียงพอตอภาวการณครองชีพ
ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน
1.3 เมื่อคิดคํานวณอยางถี่ถวนแลวเงินเดือนและผล
ประโยชนตอบแทนอื่นๆที่ไดรับ คุมคากับความ

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

สํ าหรับ
ผู้วจิ ัย
11. ( )
12. ( )
13. ( )

อุสาหะของตนเอง
1.4 เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนและผลตอบแทนที่ไดรับ
ของตนเองกับเพื่อนในระดับเดียวกันในหนวยงาน
อื่นแลวมีความใกลเคียงทัดเทียมกัน
1.5 ทานมีความพอใจกับเงินเดือนและสวัสดิการที่ไดรับ
1.6 เงินเดือนและสวัสดิการที่ทานไดรับมีความยุติธรรม
เหมาะสมดี

14. ( )
15. ( )
16. ( )

2. ด้ านสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ
2.1 บริเวณที่ทํางานสะอาดแสงสวางเพียงพอ มีระบบ
ระบายอากาศที่ดี/อากาศถายเทสะดวก
2.2 หนวยงานมีอุปกรณเครื่องใชที่มีคุณภาพและอยูใน
สภาพที่ใชงานไดดีเสมอ
2.3 หนวยงานมีการใหความรูแกบุคลากรใหตระหนักถึง
ความปลอดภัยการปองกันอุบัติเหตุตางๆและสงเสริม

17. ( )
18. ( )
19. ( )

สุขภาพในการปฎิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
2.4 หนวยงานควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคและ
พาหะนําโรครวมถึงการขจัดขยะมูลฝอยอยาง
เหมาะสม

20. ( )

ข้ อความ
2.5 สภาพหองน้ํามีความสะอาดและมีการดูแลรักษา
อยางถูกสุขลักษณะ
2.6 หนวยงานมีอุปกรณและระบบการปองกันอุบัติภัยใน

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความเห็น
ปาน
มาก กลาง น้ อย
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น้ อย
ทีส่ ุ ด

สํ าหรับผู้วจิ ัย
21. ( )
22. ( )

สภาพที่พรอมใชงาน
2.7 ทานมีความพอใจในสภาพแวดลอมการทํางาน

23. ( )

3. ด้ านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ ความ
สามารถของตนเอง
3.1 หนวยงานใหโอกาสในการศึกษาตอ สงไป
ประชุมวิชาการและอบรมในหลักสูตรตางๆ

24. ( )

เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
3.2 ในหนวยงานจัดประชุม/อบรมอยูเสมอๆ เพื่อ
เพิ่มความรูขอมูลขาวสารและทักษะในการปฏิบัติ

25. ( )

งานแกบุคลากรใหสูงขึ้น
3.3 ทานไดใชความสามารถในการปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพของตนเอง

26. ( )

3.4 ทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นดานการปฏิบัติ
งานหรือนโยบายในการปฏิบัติงานตอผูบริหาร

27. ( )

ไดโดยไมมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบ
3.5 ทานมีโอกาสไดใชความรูความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานและพัฒนางานอยาง
เต็มที่
3.6 ทานมีโอกาสเสนอผลงานจากความคิดริเริ่มสราง
สรรคของตนเองตอหนวยงาน
3.7 ทานสามารถตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองเมื่อการ
ทํางานมีปญหาและอุปสรรค

28. ( )
29. ( )
30. ( )

ข้ อความ
3.8 ทานสามารถแสดงความคิดเห็น ประสานงานและ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความเห็น
ปาน
มาก กลาง น้ อย

70
น้ อย
ทีส่ ุ ด
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31. ( )

4. ด้ านความก้าวหน้ าและความมัน่ คงในการทํางาน
4.1 ทานไดรับมอบหมายภารกิจและการทํางานที่เพิ่มขึ้น
สม่ําเสมอ
4.2 หนวยงานเปดโอกาสใหเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น
ไดงาย
4.3 การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหไดรับ
ความกาวหนาในอาชีพ
4.4 การเลื่อนตําแหนงหนาที่ในหนวยงานเปนไปดวย

32. ( )
33. ( )
34. ( )
35. ( )

ความเสมอภาคและยุติธรรม
4.5 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู

36. ( )

ความสามารถของบุคลากร
5. ด้ านความสั มพันธ์ อนั ดีในการทํางานร่ วมกัน
5.1 บุคลากรในหนวยงานมีความเปนมิตรตอกันเปน
อยางดี
5.2 บุคลากรทุกระดับมีโอกาสรับทราบปญหาในการ
ทํางานและไดแสดงความคิดเห็นรวมกันแกไข

37. ( )
38. ( )

ปญหา
5.3 หนวยงานมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากร
ไดมีโอกาสพบปะสังสรรคปฏิสัมพันธกันเสมอๆ
5.4 ทานไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากเพื่อน
รวมงานอยูเสมอ
6. ด้ านลักษณะการบริหาร
6.1 หนวยงานมีนโยบายในการบริหารงานที่ดี

39. ( )
40. ( )
41. ( )

ข้ อความ
6.2 หนวยงานกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงอยาง
เหมาะสม

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความเห็น
ปาน
มาก กลาง น้ อย
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ทีส่ ุ ด

สํ าหรับผู้วจิ ัย
42. ( )

6.3 การบริหารงานในหนวยงานมีการแบงสายการ
บังคับบัญชาที่แนนอนชัดเจน

43. ( )

6.4 ขั้นตอนการบริหารในหนวยงานมีความคลองตัว
รวดเร็ว
6.5 ทุกคนในหนวยงานไดรับความเสมอภาคในเรื่อง
กฎ ระเบียบ การประเมิน คาตอบแทน สวัสดิการ
6.6 การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาทําใหรูสึกวาตนเอง
มีคุณคา
6.7 มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาสม่ําเสมอ
6.8 ระบบการพิจารณาความดีความชอบการเลื่อน
ตําแหนงในปจจุบันมีความเหมาะสมดีแลว
6.9 ผูบังคับบัญชาไดติดตามผลงานของบุคลากรทุกคน
6.10 ผูบังคับบัญชาไดชวยเหลือเสนอแนะแกไขปญหา
ตามความเหมาะสม
6.11 ทานมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา
และผูรวมงานโดยอิสระ

44. ( )
45. ( )
46. ( )
47. ( )
48. ( )
49. ( )
50. ( )
51. ( )

7. ด้ านความสมดุลระหว่ างชีวติ การทํางานและ
ชีวติ ส่ วนตัว
7.1 ทานพอใจในความสมดุลของชวงเวลาของการ
ทํางานและชวงเวลาที่อิสระจากงานในแตละวัน
7.2 ทานสามารถวางแผนการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตไว
ลวงหนาได

52. ( )
53. ( )

ข้ อความ
7.3 ทานมีเวลาที่จะใชชีวิตตามบทบาทสามี,ภรรยา,บิดา
มารดาหรือบุตรที่ดีได
7.4 ทานสามารถแบงเวลาในการทํางานประจํา,เวลาสวน
ตัว,เวลาสําหรับครอบครัวและสังคมไดอยาง
เหมาะสม

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความเห็น
ปาน
มาก กลาง น้ อย
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ทีส่ ุ ด
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54. ( )
55. ( )

8. ด้ านความภูมใิ จในองค์ กรทีม่ คี ุณค่ าทางสั งคม
8.1 มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับวามีความสําคัญตอ
สังคมโดยรวม
8.2 ทานมีความภูมิใจในการเปนเจาหนาที่ใน

56. ( )
57. ( )

มหาวิทยาลัยแหงนี้
8.3 บุคลากรทั่วไปมีมุมมองตอมหาวิทยาลัยในแงบวก

58. ( )

8.4 ทานรูสึกภูมิใจและมีความกระตือรือรนในการทํางาน

59. ( )

เมื่อไดรับคําชม
8.5 ทานเปนสวนหนึ่งที่สรางความสําเร็จใหกับ
มหาวิทยาลัยและสังคม

60. ( )

8.6 มหาวิทยาลัยใหความรวมมือกับหนวยงานภาย
นอกอื่นๆเพื่อจัดกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน

61. ( )

สาธารณประโยชนตอชุมชนและสังคม
8.7 ทานอยากแนะนําใหเพื่อนๆมาทํางานที่มหาวิทยาลัย
แหงนี้
8.8 ทานยินดีและเต็มใจใหใครๆทราบวาปฏิบัติงานอยูใน
มหาวิทยาลัยแหงนี้

62. ( )
63. ( )

73

ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันต่ อองค์ การ โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง [ ]
หนาขอความที่เปนคําตอบของทาน
ระดับความเห็น
ข้ อความ
1. มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนหนวยงานที่มีศักดิ์ศรี

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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64. ( )

ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นในระดับเดียวกัน
2. มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนหนวยงานที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง
สําหรับการเลือกทํางาน
3. ทานจะชี้แจงกลาวแกทันทีที่ไดยินบุคคลอื่นพูดถึง
มหาวิทยาลัยในทางที่เสียหาย
4. ทานคิดคํานึงถึงจุดเดนของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ
5. ทานเต็มใจใชความรูความสามารถและทักษะเพื่อ
ทํางานของมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ
6. ทานทํางานอยางเต็มที่เต็มกําลังความรูความสามารถ
7. ทานพอใจที่จะทํางานลวงเวลาแมวาผลตอบแทนจะ
ไมคุมคาเหนื่อย
8. ทานไมเคยปฏิเสธที่ชวยเหลือมหาวิทยาลัยในทุกๆ
ดาน
9.ทานพรอมที่จะทํางานหนักเพื่อความกาวหนาของ
มหาวิทยาลัย
10. ทานยินดีที่จะทํางานที่มีตอไปแมวาหนวยงานอื่น
จะใหผลตอบแทนที่มากกวา
11. ทานจะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปจนเกษียณอายุ
ราชการ
12. ทานจะไมยายไปทํางานที่อื่นแมมีโอกาส
13. ทานตัดสินใจถูกตองแลวที่มาทํางานที่แหงนี้
14. มหาวิทยาลัยแหงนี้มีสวนบันดาลใหเกิดการผลิตผล
งานที่ดี

65. ( )
66. ( )
67. ( )
68. ( )
69. ( )
70. ( )
71. ( )
72. ( )
73. ( )
74. ( )
75. ( )
76. ( )
77. ( )

ข้ อความ
15. การบริหารงานของมหาลัยในปจจุบันเปน
รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
16. ทานเห็นดวยกับนโยบายหลายประการของ
มหาวิทยาลัย

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความเห็น
ปาน
มาก กลาง น้ อย
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น้ อย
ทีส่ ุ ด

สํ าหรับผู้วจิ ัย
78. ( )
79. ( )

ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงมาตรฐาน
ร้ อยละ

สูตร

รอยละ = X × 100 / n

เมื่อ X แทน จํานวนขอมูล (ความถี่ที่ตองการนํามาหาคารอยละ)
n แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด
ค่ าเฉลีย่
เมื่อ

สูตร

=

x

n

∑x

แทน คาคะแนนเฉลี่ย
∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n แทน ขนาดของประชากร
x

ส่ วนเบี่ยงมาตรฐาน

SD

= S

=

N
2
∑ X i −X
i =1

(

)

N

เมื่อ S แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Xi แทน คาของขอมูลตัวที่ I
N แทน คาของจํานวนประชากรทั้งหมด
แทน คาเฉลี่ยของประชากร (ศิริชัย พงษวิชัย 2547: 79)
x
2. สถิติที่ใชสําหรับทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการ โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
rxy =

[N ∑ X

N ∑ XY − ∑ X ∑ Y
2

][

− (∑ X ) . n∑ Y 2 − (∑ Y )
2

2

]
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เมื่อ r
∑X
∑Y
∑X2

แทน
แทน
แทน
แทน
∑ Y 2 แทน
∑XY แทน
N
แทน

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ผลรวมของคะแนนชุด X
ผลรวมของคะแนนชุด Y
ผลรวมของคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหวาง X กับ Y
จํานวนประชากร (ชูศรี วงศรัตนะ 2544:314)
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ 2543
พ.ศ 2546
พ.ศ 2549
พ.ศ 2552

นางสาวโชติกา พลาศรี
19/1 หมูท4ี่ ตําบลพันดอน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41370
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลกุมภวาป
อุดรธานี
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนกุมภวาป
อุดรธานี
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ภูเก็ต
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการวิชาจัดการธุรกิจทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

