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 The purpose of this independent study was to study (1) the relationship between the 

quality of work life and the organization commitment and (2) the personal factors affecting quality 

of work life and organization commitment. The samples were 320 people of 16 departments under 

the Faculty of Medicine, Ramathibodi hospital. The instruments were questionnaire and the 

collected data was analyzed in terms of descriptive statistics for frequency, percentage, means, 

standard deviations, and Pearson Correlation. The statistically significant was set at 0.01 and SPSS 

for windows program was used to analyze the data. 

  The result of the study revealed that: 

  1. The staff of the Faculty of Medicine, Ramathibodi hospital had a statistically 

significantly positive correlation for the quality of work life at the high level (X = 3.96) and the 

organization commitment had statistically significantly positive correlation at the high level 

(X=4.26). 
  2. Gender was the only factor that did not affect the quality of life and organization 

commitment. Ages, education level, position, income and work experience had the same 

statistically significantly positive correlation with the work life and organization commitment at 

0.05. 
  3. The relationship between the quality of life and organization commitment had 

statistically significantly positive correlation at 0.01.     
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระเร่ือง “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพัน
ตอองคกรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี” ฉบับนี้สําเร็จ
ไดดวยความอนุเคราะหและความกรุณาอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร 
อาจารยที่ปรึกษา ที่คอยใหคําปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนใหแนวทางการปรับปรุง
แกไขเพื่อสรางความสมบูรณแกการคนควาอิสระฉบับนี้มากย่ิงข้ึน รวมถึง คณะกรรมการควบคุม
และตรวจสอบอีกสองทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ และ รองศาสตราจารย
ประสพชัย พสุนนท ผูศึกษาขอแสดงความเคารพนับถือและขอกราบขอบพระคุณอาจารยทั้งสาม
ทานในความกรุณาคร้ังนี้มา ณ ที่นี้ดวย 

ขอขอบพระคุณทานคณบดี คณะผูบริหาร ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนพันธกิจ และ
บุคลากรประจําคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  สําหรับการอนุมัติขั้นตอนในการ
ดําเนินการใหเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามอันเปน
ประโยชนอันสงผลใหคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณทานอาจารยทุกทานประจําคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูให และขอบพระคุณ
บัณฑิตวิทยาลัย เจาหนาท่ี ที่คอยใหการชวยเหลือ อํานวยความสะดวกสําหรับการบริการดาน
การศึกษาตลอดจนขั้นตอนการทําการคนควาอิสระเลมน้ีเปนอยางดี รวมถึงขอบคุณกลุม MPPM 5 ที่
ครั้งหนึ่งกาลเวลาเคยนําพาใหไดรูจักกันเปนระยะเวลากวา 2 ป 

สุดทายนี้ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ครอบครัวยศปญญา ที่เปนกําลัง
สําคัญตลอดชีวิตในการสงเสริมดานการเรียนรู การศึกษา ประสบการณ และการเปนรากฐานที่
สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิต พี่สาวและพ่ีเขยทั้งสองครอบครัวเจาของแรงพลักดันของการทํา
คนควาอิสระเลมน้ี หลานๆ ทุกคน ตลอดจนพ่ีปานาอาทุกทานท่ีจะลืมกลาวถึงเสียมิได คุณอิ๋ว คุณ
แอน เพื่อนรวมงานภายใตหนวยงานเดียวกันสําหรับกําลังเสริมอันสําคัญ รวมถึงบุคคลผูอยูเบ้ืองหลัง
เฉพาะกิจอีกจํานวนหนึ่งที่ระลึกถึงเสมอ ตลอดจนคุณตาลที่อยูขางกันมาโดยเสมอตลอดการศึกษา   
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

“ทรัพยากรมนุษย” เปนปจจัยพ้ืนฐานและเปนปจจัยสําคัญอยางมากขององคกรในปจจุบัน 
โดยมีความสําคัญอยางย่ิงในทุกๆ ดาน อาทิ ดานการพัฒนา ดานการสรางนวัตกรรม ดานการสราง
ประโยชนและสรางผลสําเร็จเขาสูองคกร ซึ่งคําวาทรัพยากรมนุษยนั้น หมายถึง บุคลากรภายในองคกร 
กลุม หรือธุรกิจใดๆ ที่มีการใชมนุษยเขามามีสวนในการดําเนินงาน กิจการหรือกิจกรรมใดๆ โดยมี
เปาหมายหรือวัตถุประสงค ในการทําหนาท่ีหรืองานน้ันๆ ใหสําเร็จตามกรอบหรือแนวทางขององคกร
ที่กําหนดไว โดยมีทักษะความรูความเช่ียวชาญในกิจกรรมหรืองานนั้นๆ โดยดําเนินงานภายใตกรอบ
และกฏเกณฑที่กําหนดขององคกร ซ่ึงการดําเนินงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่ตองการผลสําเร็จโดยมีเปา
ประโยชนเปนตัวกําหนด ทรัพยากรมนุษยถือเปนองคประกอบสําคัญในการเปนตัวกําหนด ที่จะชวย
ผลักดันใหเกิดความสําเร็จใหตอองคกร โดยองคกรใดๆ ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยได
อยางมีประสิทธิภาพยอมสงผลตอความสําเร็จในภาพรวม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยจึงมี
คุณประโยชนอยางสูงและเปนตัวแปรช้ีวัดความสําเร็จขององคกรในอนาคตไดอยางดี  

โดยในดานการดําเนินงานและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่ดี ผูบริหารควรตอง
คํานึงถึงผลประโยชนขององคกร รวมถึงทักษะความรูความสามารถของบุคลากร และการพัฒนา
ควบคูกันไปไมใหอยางใดอยางหนึ่งมากจนเกินไป รูจักท่ีจะสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
กลาวคือประสิทธิภาพขององคกรอันเนื่องมาจากความสุขในงานของบุคลากรเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การรับรูประสบการณในการทํางาน ซึ่งสงผลใหบุคลากรมีความพอใจในงานน้ันๆ (Huse and 
Cummings. 1985:198-199) ซึ่งแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดีขององคกรเองจะเปนตัว
เสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีของบุคลากรตามไปดวย โดยจะเปนการชวยใหบุคลากรใน
องคกรไดคนพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเชิงสมรรถนะในการ
ทํางานไดอยางเต็มท่ี มีความผาสุกและพึงพอใจในการทํางานเกิดความกาวหนาสามารถทํางานท่ี
ใหผลการดําเนินการที่ดีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังชวยพัฒนาองคกร บุคลากรที่มีคุณภาพก็ จะ
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รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

ดําเนินการตามแผนตามแนวทางท่ีผูนําระดับสูงวางไวอยางมีประสิทธิผล ซึ่งการ
บริหารทรัพยากรในองคกรที่กลาวมาน้ีจะเปนสิ่งท่ีสรางความกาวหนา และความเปนสุขใหแก
บุคลากรในองคกรนั้นๆ ที่เราเรียกกันวาคุณภาพชีวิตการทํางาน  

คุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of work life) มีความสําคัญอยางย่ิงในการทํางานใน
ปจจุบันเพราะคนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ และเปนตนทุนทางสังคมท่ีมีคุณคา ในปจจุบันคนสวนใหญ
ตองเขาสูระบบการทํางาน ตองทํางานเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของ
คนทํางานในท่ีทํางานเปนสวนใหญจึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสมทําใหเกิดความสุขทั้งรางกายและจิตใจ 
มีความรูสึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทาง
สังคม คุณภาพชีวิตการทํางานมีผลตอการทํางานมาก กลาวคือ ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง ทําให
เกิดความรูสึกที่ดีตองาน และทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกร นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเร่ือง
สุขภาพจิต ชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคกร และยังชวยลด
ปญหาการขาดงาน การลาออก การลดอุบัติเหตุ และสงเสริมใหไดผลผลิต  และการบริการท่ีดีทั้ง
คุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542 : 18) ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานน้ันจะเนนไปที่การ
สรางความสบายใจ สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย โดยเฉพาะพยายามสรางใหคนทํางานมี
ความสุขกับงานอันจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความคิดสรางสรรค
ที่ดีซึ่งสงผลไปสูการมีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึนและชวยเพิ่มผลผลิตไดมากข้ึนดวย ในการทํางาน
จะพบปญหาตางๆ มากมายเปนตนวาขาดความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ขาดความมั่นคงในหนาที่การ
งาน ขาดเวลาเปนสวนตัว ไมไดรับความยุติธรรม ไมไดรับการพัฒนา เรียนรูงานหนักเกินไป และขาด
ความเช่ือมั่นในตัวผูบังคับบัญชา (สุภารัตน น้ําใจดี, 2548 : 118 - 119) ปญหาเหลานี้ถาไมไดรับการ
พิจารณาแกไขจะบั่นทอนจิตใจ และมีผลถึงระบบการทํางาน (นิศารัตน ศิลปะเดช, 2540 : 165 – 167) 
ไดอธิบายลักษณะของบุคคลท่ีพึงประสงคไววาการรูจักรวมมือกับผูอื่นในการกระทํากิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนแกสวนรวม โดยมีจิตสํานึกรวมรับผิดชอบ คํานึงถึงความทุกขยากของผูอื่น รูจักเสียสละ 
และบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวมเพื่อความเปนธรรมในสังคมดวยความเต็มใจ มีสติปญญาที่จะศึกษา
และใฝหาความรู มีความขยันซ่ือสัตยสุจริต ประหยัดอดออม มีระเบียบวินัยรูจักพึ่งตนเอง และยังไดให
แนวคิดวาบุคคลที่มีคุณลักษณะพึงประสงคเปนพื้นฐานชวยใหสังคมเกิดคุณภาพ สวนสังคมท่ีมี
ลักษณะพึงประสงคก็จะชวยสรรสรางใหบุคคลมีคุณสมบัติที่ดีเปนประชากรท่ีมีคุณภาพไดเชนกัน 

คุณภาพชีวิตการทํางานเปนตัวสรางความสัมพันธแกบุคคลในการใชชีวิตการทํางานอยู
กับสิ่งท่ีตนพอใจ ทําใหมีสภาพจิตใจและอารมณที่ดีซึ่งสงผลใหทํางานดีไปดวย ซึ่งองคกรแตละ
องคกรตองศึกษาและหาหนทางใหสอดคลองกับความตองการระหวางองคกรและบุคลากร เพื่อให
องคกรบรรลุเปาหมายสูงสุด ดังนั้นคุณภาพชีวิตการทํางานจึงเปนแนวคิดท่ีถูกนํามาใชเพื่อปรับปรุง
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เงื่อนไขเกี่ยวกับการทํางาน เปนลักษณะความพึงพอใจของผูทํางานท่ีมีตองานของตน ดังน้ันจะเห็น
ไดวาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญตอองคกรมาก และสงผลใหเห็นถึงความผูกพันของ
บุคลากรที่มีตอองคกร อันสงผลใหบุคลากรเต็มท่ีจะทํางานเพ่ือความกาวหนาและสรางประโยชน
ใหแกองค ตลอดจนมีความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกรตลอดไป (จิราภรณ นอยนคร. 
2551.:3)  

สําหรับความผูกพันตอองคกรนั้น เปนปจจัยในการจูงใจใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานใหแกองคกร เกิดความสัมพันธที่เหนียวแนนของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
สมาชิกในองคกรเดียวกันในการเขารวมกิจกรรมขององคกรดวยความเต็มใจ และสามารถวัดไดจาก
การท่ีบุคลากรมีความเช่ือมั่นอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร นอกจากนี้
บุคลากรยังมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือประโยชนขององคกร 
หมายถึงการใชความสามารถ และความพยายามของตนอยางเต็มท่ี เพื่อใหงานขององคกรประสบ
ความสําเร็จ และมีความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดํารงความเปนสมาชิกภาพในองคกรหมายถึง 
ความตองการของบุคลากรที่มีความสมัครใจที่จะอยูทํางานในองคกรถึงแมวาจะไดรับขอเสนอท่ี
ดีกวาจากองคกรอื่น และไมคิดหรือมีความตองการที่จะลาออกจากองคกร  

ดังจะเห็นจากขอความขางตนวาความผูกพันตอองคกรเปนส่ิงสําคัญท่ีองคกรตองสราง
ความรูสึกใหเกิดกับบุคลากร เนื่องจากเปนคุณลักษณะของบุคลากรที่จําเปนตอการพัฒนา และ
ปรับปรุงคุณภาพขององคกรใหดีย่ิงข้ึน ซึ่งบุคลากรใดก็ตามที่มีความผูกพันอันเน่ืองมาจากคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานท่ีดี บุคลากรผูนั้นก็จะเปนผูที่มีความผูกพันตอองคกรเปนอยางมาก นอกจากน้ียัง
จะมีความพึงพอใจในงาน และมีความประสงคทํางานภายใตองคกร ดังน้ันความผูกพันตอองคกรจึง
เปนสวนสําคัญยิ่งตอความยูรอดและการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร 

การวิจัยในคร้ังน้ี ไดสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องมาจากคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเปนองคกรที่มีขนาดใหญ มีอัตรากําลังทั้งในสวนของบุคลากรที่
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราวท่ีสังกัดอยูในภาควิชาตางๆ จํานวน 16 
ภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตโรงพยาบาลรามาธิบดีจํานวน 1 ,551 คน ซึ่งมีการมุงเนนในเร่ือง
คุณภาพชีวิตดานการทํางานเปนสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุขทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ พึ่งตนเองได และสงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และทางคณะฯ เองไดจัดฝกอบรม
บุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตดานการทํางาน และมีความเช่ียวชาญในงานหนาท่ีอยูเปนประจํา โดยคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานน้ันจะเปนปจจัยหลักท่ีสามารถชวยตอบสนองความตองการของบุคลากรใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน และสงผลกับความผูกพันตอองคกรในดานความรูสึกยอมรับในการ
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บริหารจัดการ และเปาหมายขององคกรดวยความเต็มใจ ดวยเหตุนี้เองความผูกพันตอองคกรอาจจะมี
ผลมาจากคุณภาพชีวิตดานการทํางานของบุคลากร ผูศึกษาวิจัยจึงศึกษาเพ่ือใหทราบถึงระดับ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางในการ
บริหารและนําไปปรับปรุงองคกรใหดีขึ้นและเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง และสงผลใหเกิดความผูกพัน
ตอองคกรของบุคลากรภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี 
คาตอบแทน และประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน 
 2. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร และคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรที่แตกตาง
กัน จะสงผลตอความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน 
 3. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
ประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

  การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มีขอบเขตดาน
ตางๆ ดังนี้ 
  
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 1.1 ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ภาควิชา ตําแหนงหนาท่ี คาตอบแทน และประสบการณในการทํางาน 
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  1.2 ศึกษาปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยใชเกณฑการวัดของ Huse and 
Cumming (1985) จํานวน 8 ดาน ประกอบไปดวยดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน 
ดานความกาวหนาในหนาท่ี ดานความมั่นคงในหนาท่ีดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ดานสิทธิสวน
บุคคลในการทํางาน และดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต 
 1.3 ศึกษาปจจัยดานความผูกพันตอองคกรโดยใชเกณฑการวัดของ Steers (1982)     
จํานวน 3 ประการ ประกอบไปดวยความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร ความ
ทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกร และความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกร
ในอนาคต 
  
2.  ขอบเขตดานประชากร  
 ประชากรที่ใชศึกษาในคร้ัง ไดแกบุคลากรประจําภาควิชาตางๆ จํานวน 16 ภาควิชาที่
ทํางานภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวนทั้งส้ิน 320 คน (งานบริหารทรัพยากร
บุคคล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มิถุนายน 2556)  
 
3.  ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบดวย 16 ภาควิชาดวยกัน ไดแกภาควิชา
กุมารเวชศาสตร ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจิตเวชศาสตร ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา 
ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร
ฟนฟู ภาควิชาศัลยศาสตร ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาออร
โธปดิกส และภาควิชาอายุรศาสตร 
  โดยพื้นท่ีที่ใชในการศึกษา คือ ภาควิชาจํานวน 16 ภาควิชา 
 
4.  ขอบเขตระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาที่ใชศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้ตั้งแตเดือน มิถุนายน 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 
รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 7 เดือน 
 

 
 



6 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากการศึกษาคนควาผลงานวิจัย ประมวลนิยามและความหมาย และทบทวนวรรณกรรม
ของผูวิจัยดังกลาวมาแลวน้ัน ผูวิจัยไดรวบรวมตัวช้ีวัดเพื่อมากําหนดตัวแปรตน และตัวแปรตาม ซ่ึง
ผูวิจัยไดกําหนดออกมาเปนกรอบแนวคิดดังน้ี 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 
     1. ดานความเหมาะสมของคาตอบแทน
ตอภาระงาน 
     2. ดานความกาวหนาในหนาท่ี 
     3. ดานความมั่นคงในหนาท่ี 
     4. ดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน 
     5. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  
และผูบังคับบัญชา 
     6. ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
     7. ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน 
     8. ดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต 

ความผูกพันตอองคกร 
1. ความภาคภูมิใจและการยอมรับใน

เปาหมายขององคกร 
2. ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ี

ใหแกองคกร 
3. ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทาง

ขององคกรในอนาคต 

ปจจัยสวนบุคคล 
     1. เพศ 
     2. อายุ 
     3. ระดับการศึกษา 
     4. ภาควิชา 
     5. ตําแหนงหนาท่ี 
     6. คาตอบแทน 
     7. ประสบการณในการทํางาน 
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 จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตนท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีออกเปน 2 ประเภท
ไดแกปจจัยสวนบุคคล และคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งตัวแปรแตละประเภทจะเปนปจจัยท่ีสงผล
ตอตัวแปรตามในดานความผูกพันขององคกร 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคลากรประจําภาควิชาภายใต
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

1.1 เพศ หมายถึง เพศของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม 
1.2 อายุ หมายถึง อายุของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม 
1.3 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม 
1.4 ภาควิชา หมายถึง ภาควิชาจํานวน 16 ภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี ไดแก ภาควิชากุมารเวชศาสตร ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจิตเวชศาสตร ภาควิชาพยาธิวิทยา 
ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน ภาควิชา
เวชศาสตรฟนฟู ภาควิชาศัลยศาสตร ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
ภาควิชาออรโธปดิกส และภาควิชาอายุรศาสตร 

1.5 ตําแหนงหนาท่ี หมายถึง ตําแหนงงานของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม  
1.6 คาตอบแทน หมายถึง  เงินเดือน หรือคาจางท่ีไดรับการจากทํางานจากองคกรของ

บุคลากรผูตอบแบบสอบถาม  
1.7 ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีทํางานภายใตองคกรของ

บุคลากรผูตอบแบบสอบถาม   
 2. คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ เกี่ ยวของกับชีวิตการทํางาน ซึ่ง
ประกอบดวย คาจาง ช่ัวโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชนและบริการ 
ความกาวหนาในหนาท่ีการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาที่ดี ส่ิง
เหลาน้ีลวนแลวแตแรงจูงใจและความพึงพอใจสําหรับบุคลากรที่ทํางานในองคกร 

2.1 ความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน  หมายถึง จํานวนเงินที่บุคลากร
ประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดรับนั้นเพียงพอตอการดํารง
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ชีวิตประจําวันตามมาตรฐานสังคม โดยสอดคลองกับปริมาณงานไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาให
ทําตามความรู ความสามารถของตนอยางเหมาะสมและเปนธรรม  

2.2 ความกาวหนาในหนาที่ หมายถึง แนวทางดานการเจริญเติบโตในหนาที่การงาน
ของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ไดรับโอกาสจากองคกร
ในการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง โดยวัดจากความสามารถในการทํางาน ความเหมาะสมของตําแหนง
หนาท่ีที่ไดรับ และผลการดําเนินงานตามความหมาะสมและเห็นสมควรจากผูบังบัญชา 

2.3 ความมั่นคงในหนาท่ี หมายถึง ความรูสึกปลอดภัยจากอันตรายตางๆ นานาภายใต
การทํางาน ทั้งทางกายภาพ และ ทางจิตใจ เชน ความเสี่ยง, อันตราย, ความกลัว, ความวิตกกังวล และสิ่ง
ทั้งปวงท่ีจะมากระทําใหรูสึกไมปลอดภัยจากหนาท่ีของงานท่ีไดรับหมอบหมายใหทํา 

2.4 สภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน หมายถึง บริเวณพื้นที่โดยรอบของบุคลากรประจํา
ภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ใชเพ่ือทํางาน ในท่ีนี้หมายถึงการมีอุปกรณื
เคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการทํางานท่ีดีและครบครัน ตลอดจนความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน  

2.5 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา หมายถึง ความเกี่ยวของ
ระหวางกันและกัน ไดแกตัวของบุคลากรและเพื่อนรวมงานภายใตองคกรเดียวกัน รวมถึงหัวหนาตาม
สายงานท่ีทําท่ีไดรับตําแนะนําส่ังสอนดานการทํางาน การมีปฏิสัมพันธในทางบวกแกกัน รวมถึงไดรับ
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผซึ่งกันและกันในทุกๆ ดานของการทํางาน    

2.6 โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตนเองของบุคลากรในเชิง
บวกเพ่ือสรางผลการดําเนินงานใหมีความกาวหนา โดยตองทราบถึงความรู ความสามารถ และขีดจํากัด
ดานการทํางานของตนเอง และรูจักนํามาปรับใชกับหนาที่การทํางานอันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ
ตอผลงานอยางสูงท่ีสุด  

2.7 สิทธิสวนบุคคลในการทํางาน หมายถึง ภาวะที่บุคลากรไดรับความอิสระระหวาง
ชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว มีชวงเวลาไดคลายเครียดจากภาระงานท่ีทํา ซึ่งบุคคลากรสามารถ
จัดสรรเวลาการทํางานของตนเองไดอยางเหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทการดําเ นินชีวิต 
ครอบครัว และกิจกรรมอื่นๆ ตามท่ีตนเองปรารถนาไดอยางสูงสุด 

2.8 ความสมดุลในการดําเนินชีวิต หมายถึง ความสมดุลระหวางการใชชีวิตการทํางาน
และการใชชีวิตสวนตัว คือการที่บุคคลจัดเวลาการทํางานของตนเองอยางเหมาะสม และมีความ
พอเหมาะพอควรกับการดํารงชีวิตดานตางๆ ไดแกตนเอง ครอบครัว และการทํากิจกรรมอื่นๆ เปนตน 
 3. ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีตอองคกรและมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอในการทํางาน โดยจะแสดงออกเปนทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานท่ีเกี่ยวของกับความ
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ตองการคงความเปนสมาชิกขององคกร ความตั้งใจและความพรอมท่ีจะใชความรู ความสามารถ ความ
พยายามที่มีอยูเพื่อทํางานใหองคกร ความเช่ือและการยอมรับในคุณคาและเปาหมายขององคกร 
 3.1 ความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร หมายถึง ความรูสึกมี
คุณคาในตนเองของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เปน
ความรูสึกของบุคคลท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีสมรรถภาพในการกระทําสิ่ง
ตางๆ มีความเช่ียวชาญและมีความสามารถ รวมถึงการที่ผูอื่นใหการยอมรับ และนับถือตนเองดวย 
 3.2 ความทุมเทดานการทํางานใหแกองคกร หมายถึง ความรูสึกเต็มใจ ยินดีของ
บุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะตองทํางานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยทุมเทการทํางานอยางเต็มความรู ความสามารถ และเต็มท่ีเพื่อมุงหวังใหผลงาน                 
มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งที่ไมไดคาดหวัง หรือคํานึงถึงผลใดใดท่ีจะมอบใหแกตนเองตามมา มีความ
เสียสละอุทิศตนเองในการทํางานตลอดจนการทําประโยชนตางๆ ใหแกองคอยางเต็มท่ี 
 3.3 ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต  หมายถึง การที่
บุคลากรภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความรูสึกมีความเช่ือมั่นที่จะทํางานตาม
นโยบายและวิธีการดําเนินการขององคกร เพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ
ตามท่ีวางไว ตลอดจนการกระทําและการแสดงออกถึงความประทับใจและความรูสึกท่ีดีตอองคกรของ
บุคลากรเอง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 1. ผลการวิจัยทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานตอองคกรของบุคลากร
ประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และนําผลท่ีไดมากําหนดนโยบายเพ่ือ
สงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใหมีความสุข ความพึงพอใจ ที่จะสงผลดีตอการ
ดําเนินงานขององคกร 
 2. ผลการวิจัยทําใหทราบถึงระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรประจําภาควิชา
ภายใต   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และนําผลท่ีไดมากําหนดแนวทางในเสริมสรางคาม
ผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร เพื่อใหเปนไปตามนโยบายหลักในการบริหารทรัพยากรของคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 3. ผลการวิจัยทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี อันจะเปน
ประโยชนตอการศึกษา และงานวิจัยอื่นๆ ในอนาคต 
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 4. ผลการวิจัยดังกลาวสามารถนํามาปรับใชในการพัฒนาใหองคกรมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึนในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือใหเกิดความผูกพันตอองคกรของบุคลากรตอไปในภาย                   
ภาคหนา 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่งของ 
  

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ”               
ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการคนควาและศึกษา ทฤษฏี แนวความคิด และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยไดดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติงาน 

2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร 

3. ขอมูลองคกร  
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติงาน 

 
1.  ความหมายของคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติงาน 
 

คุณภาพชีวิตเปนส่ิงท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิต ซึ่งบุคคลมีความปรารถนาใหตนเองมี
คุณภาพ  ชีวิตท่ีดีอันจะสงผลใหมีความสุขตอตนเองและสังคมรอบขาง จึงไดมีนักวิชาการหลายทาน
ไดใหคําจํากัดความคุณภาพชีวิตไวดังตอไปน้ี 

Huse and Cumming (1985:198-199) ไดนิยามความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานวา เปนความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับ
ประสิทธิผลขององคกร หรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตงานคือประสิทธิผลขององคกรอันเน่ืองมากจาก
ความผาสุก (Well-beling) ในงานของผูปฏิบัติงานเปนผลสืบเนื่องมากจากการรับรูประสบการณใน
การทํางานซ่ึงทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานน้ันๆ 

Delamotte and Takizawa (1984:4) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนการพัฒนา
สภาพความเปนอยูที่ดีใหแกพนักงาน โดยใหพนักงานมีสภาพการทํางานท่ีดี ที่เหมาะสม มีความ
ปลอดภัย ไดรับผลประโยชน และผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเสมอภาค ซึ่งเปนผลดีที่เกิดจากการ
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ปรับปรุงลักษณะงานและสถานที่ทํางาน พนักงานควรไดรับความใสใจเปนพิเศษท่ีจะมีการสงเสริม
ชีวิตในการทํางาน และสงเสริมความตองการใหเกิดความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในงาน 
ตลอดจนการตัดสินใจในงานที่จะสงผลตอสภาพการทํางานของพนักงานดวย 

Hackman and Suttle (1977:14) ไดเสนอวาคุณภาพชีวิตการทํางานเปนส่ิงท่ีสนองความ
ผาสุก และความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานในทุกๆ องคกร ไมวาจะเปนในระดับคนงาน หัวหนางาน 
ผูบริหาร หรือแมกระทั่งเจาขององคกร นอกจากจะมีสวนทําใหบุคคลากรพึงพอใจแลว ยังอาจสงผล
ตอความเจริญรุงเรืองดานอื่นๆ เชน สภาพสังคมแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ หรือผลผลิตตางๆ และที่
สําคัญคุณภาพชีวิตในการทํางานจะนําพาไปสูความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอ
องคกรได นอกจากน้ียังทําใหอัตราการขาดงานหรือการลาออกนอยลง ขณะท่ีประสิทธิผลในแง
ของขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณผลผลิตสูงขึ้น 

ภัทรพล ตันเสถียร (2550:22) ไดกลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตอยางมี
คุณภาพ และเปนสุข คุณภาพชีวิตท่ีดีหรือไมดีเปนความรูสึกของแตละบุคคลที่มุมมองชีวิตของ
ตนเองเปนความคิดรวบยอดของแตละบุคคลเปนการรับรูตอความรูสึกพึงพอใจและไมพึงพอใจใน
ชีวิตของตนเอง หรืออาจกลาวไดวาเปนผลรวมของความรูสึกภายในตนเอง คุณภาพชีวิตมีไดหลาย
มิติขึ้นกับความตองการ ขั้นพ้ืนฐานของแตละบุคคล เชน ทางดานรางกาย จิตใจ สังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดลอม ดังน้ันคุณภาพชีวิตจึงเปนการรับรูเชิงนามธรรมหรือเปน
มโนคติ ซึ่งแตกตางกันไปตามพื้นฐานของแตละบุคคล และไมมีคําจํากัดความท่ีแนนอนขึ้นกับ
ความรูสึกพึงพอใจ และไมพึงพอใจในชีวิตของแตละบุคคล 

พาฝน วราวิทยา (2545:8) ไดรวบรวมความหมายของคุณภาพชีวิตไวดังน้ี คุณภาพชีวิต
หมายถึง ชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณทางดานสุขภาพกายและจิตใจ สามารถดํารงชีวิตให
สอดคลองตามสภาวะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สภาพแวดลอมในการดําเนินชีวิต และ
ทรัพยากรท่ีมีอยู 

อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา (2539:32) ไดกลาวถึง “คุณภาพชีวิต” วาเปนแนวคิด
ที่ยากจะนิยามใหเปนที่ยอมรับ ซึ่งมีเหตุผล 2 ประการ ไดแก เปนกระบวนการทางดานจิตใจที่
สามารถบรรยายตีความ โดยผานตัวกรองดานความคิดและภาษาที่แตกตางกัน ความคลาดเคลื่อนจาก
การมองหลากหลาย และเปนแนวความคิดในเร่ืองคุณภาพชีวิตข้ึนอยูกับคุณคาท่ีแฝงอยู นักศึกษา
จะตองกําหนดกรอบความหมายใหชัดเจนเพ่ือสามารถประเมินผลได กระบวนการและผลตางๆ ที่
ถือวาเปนคุณภาพชีวิตยอมเปนการยอมรับและกําหนดคุณคาโดยบุคคลในสังคม 

ชัยยะ วิหกเหิร (2534:34) ใหความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง การไดรับปจจัยสี่ใน
ระดับที่พอเพียงที่จะรักษาระดับความเปนมนุษย กลาวคือปจจัย 4 ไดแก มีอาหารบริโภคอยางเพียง
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พอที่จะทําใหเจริญเติบโตรางกายแข็งแรง และปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีเคร่ืองนุงหมใหความอบอุน
แกรางกาย มีที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และมียารักษาโรคในยามเจ็บปวย 

บุญแสง ชีระภากร (2533:6) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางานวาหมายถึง 
ความรูสึกพึงพอใจที่แตกตางกันออกไปตามมิติการรับรูของแตละบุคคล เพราะตางมีพื้นฐาน ภูมิหลัง 
ลักษณะอื่นๆ  ที่ เปนลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งบางคนอาจสนใจท่ีเนื้อหาของงาน  บางคนสนใจ
สภาพแวดลอมและคาตอบแทน บางคนเนนความกาวหนาในอนาคต และลักษณะอื่นที่แตกตางกัน
ออกไปมากมาย 

จากขอมูลดังขางตนจะสามารถสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตน้ันคือ ลักษณะการ
ดําเนินชีวิตความเปนอยูสอดคลองกับระดับความตองการพ้ืนฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยอยางมีคุณคา โดยมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีกินดีอยูดีถูกสุขลักษณะ มีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ    มีหนาท่ีการงานท่ีมั่นคงและสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไดโดยไมเปน
ภาระของผูอื่น ทั้งยังเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมท่ีมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงาม  
สํานึกในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง และตองมีสวนรวมในการสรางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเต็มท่ีดวย คุณภาพชีวิตหรือชีวิตท่ีมีคุณภาพสามารถประเมินไดในแงตางๆ กัน แตมัก
เนนหนักไปในสองแนวทางคือดานตัวบุคคลไดแก การมีชีวิตท่ีอยูดีมีสุขและเจริญกาวหนา  ซึ่ง
หมายถึงการมีชีวิตท่ีอยูรอดปลอดภัย ทํามาหากินเลี้ยงตนเองได ทั้งน้ีมีโอกาสท่ีจะพัฒนาความ
ตองการและความสามามารถของตนเองไปใหมากที่สุดเทาท่ีจะทําได สวนอีกแนวหนึ่งน้ันเปนการ
ใหน้ําหนักดานความสัมพันธและความเปนประโยชนของบุคคลตอสังคมว่ึงยอมหมายถึงคุณภาพใน
เชิงของทรัพยากรที่เอื้ออํานวยนวยตอความเปนปกแผนและความเจริญกาวหนาของสังคม 
 
2.  องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 

องคประกอบของคุณภาพชีวิตถือเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาดานความถูกตอง                  
และเหมาะสมของบุคลากรในการเลือกทํางาน ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหกลาวถึงองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิตไวดังตอไปนี้ 

Jame (อางถึงใน John. 2001:293) ไดกลาวไววา คุณภาพชีวิตการทํางานประกอบไป
ดวยองคประกอบดังนี้ 

1. เปาหมาย หมายถึง การใหแนวทางแกปญหาท่ีสรางสรรค ความพึงพอใจ ผลงาน 
สภาพแวดลอมในการทํางานตามลําดับ 
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2. กระบวนการ หมายถึง ความสําเร็จในเปาหมายที่พนักงานเขามามีสวนรวม โดยใหมี
ความตองการพัฒนารวมกันของคนกับองคกร 

3. ปรัชญา หมายถึง มองวาบุคคลมีประโยชน ควรปลดปลอยและพัฒนามากกวามอง
เปนตนทุนที่ตองควบคุม 

Daniel (1983:65) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางานหรือ Quality of Work life มี
องคประกอบ ที่สําคัญอยู 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. การพัฒนา (Development) หมายถึง การพัฒนาท้ังในดานวิธีการ หรือ การดําเนินงาน
ดานตางๆ ในอันที่จะกอใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี และมีการพัฒนาในดาน คุณภาพชีวิตของ
บุคคลดวย ซึ่งสอดคลองกับหลักการของสิทธิมนุษยชนและแนวคิดประชาธิปไตย ที่เคารพในศักดิ์ศรี
ของแตละบุคคล 

2. การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Dignity) หมายถึง การไดรับการ
ตอบสนองความพึงพอใจและไดรับการยกยอง เปนที่ยอมรับในความสามารถหรือการเปนผูมี
ความสําคัญตอองคกรก็จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการทําใหองคกรไดรับ
ผลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน 

3. บุคคลทั่วไปตองใชเวลาอยางนอย 8 ช่ัวโมงกับการทํางานในแตละวัน (Daily Practice) 

การทํางานในแตละวันยอมมีการปฏิสัมพันธกับผูรวมงานในท่ีทํางาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต
ละบุคคล รวมท้ังการปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดีของบุคคลจะไมสามารถเกิดขึ้นได
หากปรากฏวาองคกรนั้นๆ ไมมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการทํางานท่ีเอื้ออํานวยใหบุคคลสามารถทําใหงาน
บรรลุเปาหมายได ดังน้ันการประสานงานที่ดีเพ่ือผลงานในแตละวัน ซึ่งตอเนื่องไปยังผลงานในระยะ
ยาวจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีแตละองคกรควรใหความสําคัญมากดวย 

Huse and Cumming (1985) ไดกลาวถึงลักษณะองคประกอบของคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน (Quality of Work Life) ที่สําคัญไว 8 ประการดังน้ี 

1. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมละเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หรือรายได
และผลประโยชนตอบแทน หมายถึง การไดรับรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคลองกับ
มาตรฐาน   ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกวามีความเหมาะสมและเปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบจากรายไดอื่นๆ 

2. สภาพที่ทํางานท่ีปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (Safe and Healthy Environment) 
หมายถึง การที่พนักงานไดทํางานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สถานที่ทํางานไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพและไมเสี่ยงอันตรายแกบุคลากรที่ทํางาน 

3. การพัฒนาศักยภาพของผูทํางาน (Development of Human Capacities) หรือโอกาส
พัฒนาศักยภาพ หมายถึง การที่ผูทํางานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีทําโดย
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พิจารณาจากภาระงานท่ีปฏิบัติ ไดแกงานท่ีใชทักษะและความสามารถหลากหลาย งานท่ีมีความทา
ทาย งานที่ผูปฏิบัติเปนตัวเองในการทํางาน งานที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ และงานท่ีผู
ปฏิบัติไดรับทราบผลการทํางาน 

4. ความกาวหนา (Growth) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสท่ีจะกาวหนาในอาชีพ
และตําแหนงอยางมั่นคง 

5. สังคมสัมพันธ (Social Integration) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของเพื่อน
รวมงาน ทําใหที่ทํางานมีบรรยากาศเปนมิตร ดูอบอุนเอื้ออาทร ปราศจากจากแบงแยกเปนหมูเหลา 

6. ลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการ
บริหารงาน มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม พนักงานทุกคนไดรับการเคารพในสิทธิและคง
ความเปนปจเจกบุคคลอยางเทาเทียมกัน ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน  

7. ภาวะอิสระงานจากงาน (Total Life Space) หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุล
ในชวงชีวิตระหวางชวงทํางานกับชวงเวลาอิสระจากงานท่ีไดมีชวงคลายเครียดจากภาระงานท่ีไดรับ 

8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Social Relevance) หมายถึง กิจกรรมของหนวยงาน
ที่ดําเนินไปในลักษณะไมรับผิดชอบตอสังคม อันจะกอใหเกิดการลดคุณคาความสําคัญของงานและ
อาชีพในกลุมของผูปฏิบัติงาน 

Walton (1974:14) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานวาประกอบดวยคุณสมบัติ
ทั้งส้ิน 8 ประการดังตอไปนี้  

1. การใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 

หมายถึง คาจางที่ไดรับเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมท่ัวไปหรือไม คาจางท่ีไดรับมี
ความยุติธรรมหรือไม เมื่อเปรียบเทียบตําแหนงของตนกับตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงานท่ีคลายกัน 

2. สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working Conditions) 

หมายถึง ผูปฏิบัตงานไมควรจะอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกายและสิ่งแวดลอมของการทํางานท่ี
จะกอใหเกิดสุขภาพที่ไมดี  และควรจะไดกําหนดมาตรฐานท่ีแนนอนเกี่ยวกับการคงไวซึ่ ง
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพซึ่งจะรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับกลิ่น เสียง และการรบกวนทางสายตา 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Competency Development) หมายถึง งานควร
จะไดจัดโอกาสใหผูปฏิบัติไดใชประโยชนและพัฒนาทักษะและความรูของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผล
ตอการไดมีสวนรวมความรูสึกในคุณคาของตนเองและความรูสึกทาทาย อันจะเกิดข้ึนจากการ
ทํางานของตน 

4. ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ (Growth and Security) หมายถึง การที่ตองให
ความสําคัญตองานท่ีไดรับมอบหมายของผูปฏิบัติงานซ่ึงจะมีผลตอการดํารงและขยายความสามารถ
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ของผูปฏิบัติงานเอง ความรูและทักษะใหมๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนตองานในอนาคตไดและ
การใหโอกาสแกผูไดพัฒนาทักษะความสามารถในแขนงตน 

5. การบูรณาการดานสังคม (Social Integration) หมายถึง การที่ผูทํางานไดมีความรูสึก
วาตนประสบผลสําเร็จและเห็นวาตนมีคุณคาจะมีผลตอบุคคลนั้นในดานความเปนอิสระจากอคติ 
ความรูสึกวาชุมชนหรือสังคมมีความสําคัญ การเปดเผยตนเองตอบุคคลอื่น ความรูสึกวาไมมีการ
แบงช้ันกันในองคกรและความรูสึกวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม 

6. สิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Constitutionalism) หมายถึง ผูปฏิบัติงานมีสิทธิอยางไรและ
ผูปฏิบัติงานจะปกปองสิทธิของตนไดอยางไร คําตอบอาจแตกตางกันเพราะอาจขึ้นอยูกับลักษณะ
ทางวัฒนธรรมขององคกรนั้นๆ ดวย วาใหความเคารพตอปจเจกบุคคลมากนอยเทาใดทนทานตอ
ความแตกราวไดมากนอยเพียงใด และยึดมั่นตอการใหรางวัลที่ยุติธรรมมากนอยเพียงใด 

7. จังหวะชีวิตโดยสวนรวม (Total Life Space) หมายถึง งานของบุคคลหนึ่งควรจะไดมี
ความสมดุลกับบทบาทของชีวิตบุคคลน้ัน บทบาทนี้เกี่ยวของกับการแบงเวลา ความตองการทางดาน
อาชีพการเดินทาง ซึ่งควรใหมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใชเวลาวางของบุคคลและเวลาวางของ
ครอบครัวตลอดท้ังความกาวหนาและการไดรับความดีความชอบ 

8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Social Relevance) หมายถึง กิจกรรมของหนวยงาน
ที่ดําเนินไปในลักษณะท่ีไมรับผิดชอบตอสังคมจะกอใหเกิดการลดคุณคาความสําคัญของงานและ
อาชีพในกลุมผูปฏิบัติงาน 

เจษฎา ธรรมขันติพงศ (2544:26) ไดเสนอวาวิธีการสําคัญตอการทําใหเกิดคุณภาพชีวิต
ในการทํางานและประสิทธิผลขององคกร ไดแก การปรับปรุงบรรยากาศขององคกร การออกแบบ
งานใหม การบริหารแบบมีสวนรวม และการสรางกลุมคุณภาพดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การปรับปรุงบรรยากาศองคกร การปรับปรุงบรรยากาศองคกร มีความเกี่ยวของกับ
ความรูสึกนึกคิดของพนักงานที่มีตอองคกรท่ีพวกเขาสังกัด ซึ่งมีความรูสึกนึกคิดเปนผลิตผลจาก
สภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงจะทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน 

2. การออกแบบงานใหม วิธีการออกแบบงานใหม ซึ่งเปนท่ีนิยมใชในการปรับปรุ ง
คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีเช่ือวาจะนําไปสูความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก การทํางานสัปดาหละ 
4 วัน แตวันหน่ึงจะตองทํางาน 10 ช่ัวโมงแทนท่ีจะทํางานตามปกติวันละ 8 ช่ัวโมง 

3. การบริหารแบบมีสวนรวม เปนระบบของการจัดการท่ีพนักงานในองคกรเขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน 

4. การสรางกลุมคุณภาพ หมายถึง การจัดตั้งกลุมพนักงานขึ้นมา ดวยความสมัครใจโดย
การสนับสนุนจากฝายบริหารระดับสูงและมีการพบปะและประชุมกันเพื่อรวมกันในการกําหนด
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วิเคราะหและแกไขปญหาในขอบเขตการทํางานของพวกเขา ซ่ึงพนักงานสามารถเขามามีสวนรวมใน
การแกไขปญหา ซึ่งจะทําใหแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมีมากขึ้นมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานตามมาดวย 

ดังจะเห็นไดวา หากพิจารณาถึงเร่ืององคประกอบของคุณภาพชีวิตดานการทํางาน ก็ยอม
มาจากแนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิต กลาวคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานเปนเร่ืองท่ีจะพัฒนาบุคคล
ใหมีสภาพความเปนอยูที่ดี มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มีเวลาสําหรับการพักผอน มีสภาพการ
ทํางานและสภาพแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนไดรับการปฏิบัติตออยางเสมอ
ภาพและไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ตอบแทนจากการทํางานใหแกองคกร  
 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 

คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work life) หรือ QWL ไดมีนักวิชาการท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศใหความสนใจ และกลาวถึงในความหมายตางๆ กัน ดังนี้ 

Bluestone (อางถึงใน ลัดดา บุญมาเลิศ. 2543:17) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตการทํางาน
เปนการสรางสรรคบรรยากาศ ที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทํางานสูงข้ึน โดย
เนนการเขามามีสวนรวม ในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสําคัญขององคกรจึงจะมี
ผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพวกเขาน้ันคือ ไดหมายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหารงาน
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย โดยทําใหมีประชาธิปไตยในสถานท่ีทํางานเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือกอใหเกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิผลขององคกร ทั้งน้ีเปนการเปดโอกาสใหมๆใหสมาชิกขององคกรในทุกระดับได
นาเอาสติปญญาความเช่ียวชาญทักษะและความสามารถอื่นๆ มาใชในการทํางาน ยอมทําใหสมาชิก
ไดรับความพึงพอใจสูงซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุม
และองคกรขึ้น เชน การขาดงานลดลงคุณภาพของผลิตภัณฑดีขึ้น ความคับของใจลดลง 

Huse and Cumming (อางถึงใน บุญเลิศ ไพรินทร. 2530:125) ใหความหมายของ
คุณภาพชีวิตการทํางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานวา หมายถึง แนวทางท่ีคํานึงถึงคนงาน 
และองคกรซึ่งจะประกอบดวยองคประกอบที่แตกตางกัน 2 ประการ คือ 

1. เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับความพอใจในสภาพความเปนอยูที่ดีของผูปฏิบัติงานและ
ประสิทธิผลขององคกร 

 2. เปนเร่ืองของการสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดเขามามีบทบาทในการแกปญหาและการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการทํางานที่สําคัญๆ 
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ (2540:51) ไดกลาวถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of 

Work Life) วาเปนแนวคิดของนักพฤติกรรมศาสตรสมัยใหมที่ไดพยายามศึกษาคนควาเพ่ือสรางและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงานในองคกรไปพรอมๆ กับการพัฒนางาน เพื่อที่วาคนงานและองคกร
จะไดเจริญเติบโตกาวหนาไปพรอมกับคุณภาพชีวิต การทํางาน ไดเร่ิมข้ึนในตอนปลายทศวรรษ 1960 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการเคลื่อนไหวกันมากในชวงทศวรรษ 1970 อาจกลาวไดวาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานเปนพลังดานหน่ึงของ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคประกอบและคานิยมของ
แรงงาน ในองคกรดังน้ี 

1. พนักงานในปจจุบันไดรับการศึกษาสูงกวาในอดีตและมีวิธีทํางานตางจากพนักงาน
ในอดีต พนักงานตองการการตอบสนองความกาวหนาในการทํางานและตองการในสิ่งท่ีมากกวา
เงินเดือนและผลตอบแทน 

2. สัญญาทางจิต (Psychological Contract) ระหวางลูกจางกับองคกรดูเหมือนจะ
เปลี่ยนไปในแนวทางท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง คานิยมของลูกจางพนักงานและฝายจัดการ 
แสดงความสนใจในการตอบสนองความตองการขั้นสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการพัฒนาตนเองและ
คุณภาพชีวิตดูจะมีความสําคัญเพ่ิมข้ึน การที่ลูกจางจะทํางานตามหนาท่ีอยางเดียวดูจะไมเพียงพอ
แลวเพราะองคกรตองการลูกจางที่มีแรงจูงใจสูงและสามารถแสดงความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม
จากทางเทคนิคที่มีอยูได สิ่งท่ีทาทายฝายจัดการคือ การจูงใจ ลูกจางดวยวิธีใหมที่จะทําใหลูกจาง
ทํางานไดอยางมีประสิทธิผลโดยไมตองมีการแนะนํามากนัก แมวาคาจางจะเปนตัวจูงใจพื้นฐาน แต
ตอไปคานิยมอื่นๆ เชน ความมีคุณคาของตน เวลาพักผอน การส่ือสารกับฝายจัดการท่ีดีกวาเดิม เร่ิม
มีความสําคัญตอลูกจางมากขึ้น 

ลัทธิกาล ศรีวะรมย (2540:424) ไดใหความหมายวา คุณภาพชีวิตในการทํางานเปน
ทัศนะการจูงใจที่นาสนใจที่สุด เปนการศึกษาระบบเพื่อออกแบบและพัฒนาในขอบเขตการทํางาน 
ประกอบดวยระบบเทคนิคสังคมในการจัดการ คุณภาพชีวิตไมใชทัศนะ การเพิ่มหนาท่ีในงาน (Job 

Enrichment) แตเปนเครือขายประสานงานระหวางจิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยา องคกรและสังคม
วิทยา วิศวกรรม อุตสาหกรรม ทฤษฎีองคกร ทฤษฎีและการพัฒนาองคกร การจูงใจและทฤษฎีผูนํา
และอุตสาหกรรมสัมพันธ 

สันติ บางออ (2540:39) กลาวไววา คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนส่ิงท่ีคนเราจะ
สามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงเพิ่มผลผลิตได โดยมีความพรอมท้ังดาน
รางกายและจิตใจ ซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายในสําหรับปจจัยภายนอกคือ สภาพแวดลอมในการทํางาน
จะเปนสิ่งที่ทําใหคนเรามีความสุขกับการทํางานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
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จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดน้ี จะเห็นไดวาการสรางคุณภาพชีวิตการปฏิวัติงาน เปนส่ิงท่ี
จําเปนและมีความสําคัญอยางย่ิง คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานในลักษณะของความพึงพอใจในการ
ทํางานน้ันจะสงผลตอการทํางาน และยังเปนส่ิงจูงใจใหเกิดความตองการทํางาน ซึ่งนําไปสู
ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตขององคกรในที่สุด เรียกไดวาบรรลุเปาหมายของท้ังบุคคลใน
ฐานะสมาชิกขององคกรและตัวองคกรเอง นอกจากนี้ยังสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดวย   
 
4.  ทฤษฏีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 

สําหรับทฤษฏีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติงานน้ันมีมากมายที่นักวิชาการ
ที่มีช่ือเสียงไดกําหนดไวดังน้ี  

McLarney (อางอิงจาก สมพงศ เกษมสิน 2514:403 – 406) ไดศึกษาคนควาทฤษฏีของ
ความตองการในการทํางานของผูทํางานท่ัวไปพบวา ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความตองการในการ
ทํางานอยางนอย 10 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. ความมั่นคงในการทํางาน หมายความวา ในการทํางานน้ันจะตองมีหลักประกันวา
ตราบใด ที่ตนไดทํางานเต็มกําลังความรู ความสามารถ และมีผลงานถึงมาตรฐาน ก็จะไดรับการจาง
ในองคกรตลอดไป 

2. ความพอใจในการทํางาน ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการทํางานมีผลงานแตกตางกัน คือ
ความสามารถในการทํางาน และสิ่งท่ีมีอิทธิพลเสริมสรางความสามารถในการทํางานน้ันคือความ
พอใจในการทํางาน คนเราหากไดทํางานท่ีเราพึงพอใจ หรืออีกนัยหนึ่งคือมีความสุขในการทํางาน
นั้น ผลงานยอมจะดีกวาผลงานของผูตองทํางานดวยความจําใจ หรือเพียงปฏิบัติตามหนาท่ีเทานั้น 

3. โอกาสกาวหนาในการทํางาน หมายถึง งานในหนาท่ีที่ปฏิบัติอยูนั้นเปนงานท่ีมี
โอกาสกาวหนา ตราบใดที่บุคคลยังมีความหวังท่ีจะกาวหนาก็ยอมมีกําลังใจที่จะฝาฟนอุปสรรคใน
การทํางานนั้นๆ ใหลุลวงไปดวยกําลังใจที่ดีเสมอ 

4. การไดรับการยกยองนับถือ เปนท่ียอมรับ สนับสนุนการทํากิจการงานใหประสบ
ผลสําเร็จ ยอมเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ และความมั่นใจในการทํางาน 

5. การมีผูบังคับบัญชาที่มีความสามารถ ผูใตบังคับบัญชายอมปรารถนาท่ีจะมีผูนําหรือ
หัวหนางานท่ีมีความรูความสามารถ เพราะจะเปนผูช้ีแนะเปนตัวอยางในการทํางานและการปฏิบัติ
ตนได 
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6. การไดรับคาจางโดยธรรม หมายถึง การกําหนดอัตราเงินเดือนก็ดี การเลื่อนขั้น
เงินเดือนก็ดี หรือไดรับความดีความชอบ ใหเปนไปโดยธรรม เพราะมีความสําคัญในดานจิตใจของ
ผูปฏิบัติงานอยางมาก 

 7. ความเสมอภาค หมายถึง ความเทาเทียมกันในการทํางานของคนในองคกร ไมมีการ
แบงแยกเปนพรรคเปนพวก หรือลําเอียงในลักษณะใดๆ ในหนวยงาน เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนมูลเหตุที่
ทําลายขวัญในการทํางานและทําลายความสามัคคีในหมูคณะในองคกร 

 8. ความนุมนวลและแนบเนียน การมีปยะวาจายอมเปนที่พอใจรักใครแก ผูบังคับบัญชา 
ผูวิสาสะและผูรวมงานเสมอ 

9. การยอมรับนับถือ มนุษยเปนสัตวสังคม เมื่อเราอยูที่ใดและไดรับการยอมรับวาเปน
พวกพองเดียวกันกับสมาชิกสวนใหญ เรายอมมีความสุขใจและมีกําลังใจที่จะทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายในฐานะท่ีเปนสมาชิกหรือเปนสวนหน่ึงขององคกรนั้น บุคคลท่ีถูกทอดท้ิงใหอยูโดดเดี่ยว
ยอมเกิดความหวาดวิตกเกรงกลัวและไมสามารถทํางานใหเกิดผลดีได 

10. ความพอใจในสภาพการทํางาน ในการทํางานนี้นอกจากการมีเพื่อนรวมงานที่ดี
แลว สภาวะแวดลอมและสภาพของงานนับวามีอิทธิพลตอการทํางานเปนอยางมาก 

ซึ่งจากการศึกษาเอกสารประกอบการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานน้ันจะเห็นไดวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนตัวแปรสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาบุคลากรใหมีสภาพความเปนอยูที่ดี และมี
ปจจัยการดําเนินชีวิตดานตางๆ ตอการดํารงชีพอยางเพียงพอ มีเวลาสําหรับการพักผอน มีสภาพการ
ทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนไดรับการปฏิบัติ
อยางเสมอภาคและไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ตอบแทนจากการทํางาน ก็เพื่อใหบุคคลากรมีความ
เปนอยูที่ดีมีความสุขสบายและมีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตหรือคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีขึ้น 

 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร 

 
1.  ความหมายของความผูกพันตอองคกร 

 

ความผูกพันตอองคกรเปนความรูสึกที่สงผลออกมาดวยการกระทําอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องตอองคกร โดยการไมเปลี่ยนที่ทํางานและการทุมเทกําลังกายและกําลังใจในการทํางาน เพ่ือ
สรางความสําเร็จสูองคกร ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความผูกพันตอองคกรไว
ดังตอไปน้ี 
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Porter et al. (1973) ใหความหมายวา ความผูกพันตอองคกรเปนความรูสึกของบุคคลที่
รูสึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร เปนความสัมพันธที่แสดงออกถึงความเช่ือมโยงระหวาง
พนักงานและองคกร จะรวมความหมายไปถึงองคประกอบของความพึงพอใจในงาน เปนความ
เขมขนท่ีเปนเอกลักษณของแตละบุคคลท่ีเกี่ยวของในการทํางานใหกับองคกร โดยความผูกพันน้ีจะ
มีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. ความเช่ืออยางแรงกลาและยอมรับอยางจริงจังในเปาหมายและคานิยมขององคกร
หมายถึง การที่เปาหมายขององคกรและของบุคคล สามารถรวมไปในทิศทางเดียวกันได หรือเกิด
ความสอดคลองกัน เมื่อบุคคลพิจารณาแลวเห็นวาบรรทัดฐาน และระบบคานิยมขององคกรเปนสิ่งที่
ยอมรับได บุคคลก็จะแสดงตนเองวาเห็นดวยกับจุดหมายปลายทางขององคกร และตั้งใจที่จะยอมรับ
จุดหมายนั้น บุคคลจะประเมินองคกรมีแนวโนมท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ขององคกร เช่ือวา
องคกรจะนําไปสูความสําเร็จได และมองเห็นแนวทางที่จะทําใหองคกรบรรลุถึงเปาหมาย บุคคลจะ
รูสึกวาอยูในสภาวะท่ีมีโอกาส และสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานได 

 2. ความเต็มใจที่จะใชความพยายามในฐานะที่เปนตัวแทนขององคกร หมายถึง การ
แสดงออกถึงความพยายามอยางเต็มท่ี เต็มใจ และตั้งใจที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญญาในการ
ทํางานท่ีดี มีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมความสม่ําเสมอ คงเสนคงวาในการทํางาน ใชความ
พยายามอยางมากเพื่อตอบสนอง หรือมุงสูเปาหมายขององคกรไดสะดวกขึ้น มีความคิดเสมอวางาน
คือหนทางซ่ึงตนสามารถทําประโยชนใหกับองคกรใหบรรลุถึงเปาหมายไดสําเร็จ จึงทําใหเขามีผล
การทํางานอยูในระดับที่ดีเหนือคนอื่น เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็จะพยายามชวยกันแกปญหา 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกกับองคกร หมายถึง การ
แสดงออกถึงความรูสึกจงรักภักดี ซึ่งสัตยตอองคกร เปนความตอเนื่องในการทํางาน โดยไมโยกยาย
เปลี่ยนแปลงที่ทํางาน พยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพไวโดยไมโยกยายไปไหน จะแสดงใหเห็นถึง
ความไมเต็มใจหรือปฏิเสธท่ีจะลาออกจากองคกร หรือเปลี่ยนงาน ไมวาจะเปนการเพ่ิมเงินเดือน 
รายได สถานภาพ ตําแหนง ความมีอิสระทางวิชาชีพ ตลอดจนความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานท่ีดีขึ้น 
เปนความตั้งใจและความปรารถนาอยางแนวแนที่จะคงความเปนสมาชิกตอไป เพื่อทํางานใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร ไมคิดท่ีจะลาออกไมวาจะอยูในสภาวะปกติ หรืออยูในฐานะวิกฤตอัน
เน่ืองมาจากสาเหตุตางๆ 

 Mowday et al. (1982:27) ใหความหมายของความผูกพันตอองคกรวาเปนการ
แสดงออกท่ีมากกวาความจงรักภักดีที่เกิดข้ึนตามปกติ เพราะเปนความสัมพันธที่แนนหนาและ
ผลักดันใหบุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตัวเองเพื่อการสรางสรรคใหองคกรอยูในสภาพที่ดีขึ้น 
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Mowday, Porter and Steers (1982) (อางใน Luthans. 1992:12) ไดนิยามความหมาย 
“ความผูกพันตอองคกร” ซึ่งมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

1. ความตองการอยางแรงกลาที่จะดํารงความเปนสมาชิกภาพในองคกร (A strong desire 
to remain a member of a particular organization) หมายถึง ความตองการของพนักงานท่ีมีความสมัครใจ
อยูทํางานในองคกร ไมคิดหรือมีความตองการท่ีจะลาออกจากการเปนสมาชิกขององคกร 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพื่อประโยชนของ
องคกร (A willingness to exert high levels of effort on behalf of the organization) หมายถึง การใช
ความสามารถ ความพยายามของตนเองอยางเต็มท่ีเพ่ือใหงานขององคกรประสบความสําเร็จ 

3. ความเช่ือมั่นอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร (A definite 

belief in, and acceptance of, the value and goals of organization) หมายถึง การยอมรับแนวทางการ
ทํางาน เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย และมีคานิยมที่สอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับองคกร 

Miner (1992:124) ไดศึกษาและรวบรวมแนวคิดของ Mowday และคณะ โดยแบง
แนวคิดของความผูกพันตอองคกรออกเปน 2 ดาน คือ 

1. ความผูกพันทางดานพฤติกรรม (Behavior commitment) เปนความผูกพันตอองคกร
ในรูปของพฤติกรรมการแสดงออกอยางตอเน่ืองคงเสนคงวาคือ เมื่อคนเกิดความผูกพันตอองคกรจะ
มีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมอยางตอเนื่อง คงเสนคงวาในการทํางาน โดยไมโยกยาย
เปลี่ยนแปลงที่ทํางาน และพยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพ เนื่องจากไดเปรียบเทียบผลไดผลเสียท่ี
เกิดขึ้นจากการที่เขาไดลงทุนลงแรงไปในองคกร และเปนการยาก หรือเปนไปไมไดที่จะเรียกการ
ลงทุนสวนนั้นกลับคืนมา 

2. ความผูกพันทางดานทัศนคติ (Attitudinal commitment) เปนความรูสึกของบุคคลที่
รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร ซึ่งตางจากแนวคิดแรกท่ีเปนผลเน่ืองจากการเปรียบเทียบ
ผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นมากกวาคํานึงถึงความรูสึกที่บุคคลจะแสดงออกถงึความผูกพันตอองคกรเชิง
ทัศนคติในรูปของความเช่ือมั่นและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกรความตั้งใจที่จะทุมเท
ความพยายามอยางเต็มท่ี เพื่อที่จะทํางานใหกับองคกรและความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษา
สถานภาพสมาชิกขององคกรได 

ภรณี  กีรติบุตร (2529:94) ไดใหความหมายวา ความผูกพันตอองคกร สามารถแยกออก
ไดเปน 2 ลักษณะคือ ความผูกพันเปนทางการ (Formal attachment) ตอองคกรซึ่งแสดงออกโดยการ 
ไปปรากฏตัวทํางานตามเวลาท่ีกําหนด และความผูกพันทางจิตใจและความรูสึก (Commitment) ซึ่ง
หมายถึง พนักงานมีความผูกพัน หรือสนใจอยางจริงจังตอเปาหมาย คานิยมและวัตถุประสงคของ
องคกร โดยมีทัศนคติที่ดีตอองคกร และเต็มใจท่ีจะทุมเทพลังการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
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อุทัย และ วรเดช (2533) ใหความหมายความผูกพันตอองคกร หมายถึง การที่สมาชิก
ขององคกร อยูเปนสมาชิกในองคกรเพ่ืออุทิศเวลา และกําลังความสามารถใหแกหนวยงานกับ
ยินยอมปฏิบัติตามปทัสถาน และคานิยมขององคกรดวยความเต็มใจ ทั้งน้ีเพื่อใหการทํางานขององค
กาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

วิรัช (2531) กลาวไววา ความผูกพันของสมาชิกคนหนึ่งขององคกรท่ีมีตอองคกรน้ัน 
ความผูกพันที่กลาวนี้แทจริงมิใชเปนความผูกพันของสมาชิกที่มีตอตัวตึกขององคกรหรือหองทํางาน 
แตเปนความผูกพันระหวางสมาชิกกับผูบังคับบัญชาหรือผูจัดการเขาตางหาก หากสมาชิกมีความ
เคารพชอบอัธยาศัยหัวหนาหรือผูจัดการ แมงานที่ทําจะลําบากยากเข็นเขาก็เพียรพยายามทําจนสําเร็จ 
แตหากสมาชิกไมถูกกับผูจัดการเขาจะมีความรูสึกวาเขาไมชอบองคกรนั้นมิใชตัวผูจัดการ ดังน้ัน
ความสัมพันธระหวางสมาชิกกับองคกาที่จริงก็คือความสัมพันธระหวางสมาชิกกับผูบริหาร ซึ่งถือ
เปนตัวแทนขององคกรนั่นเอง 

ซึ่งจากความหมายของความผูกพันตอองคกรท่ีกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวามี
นักวิชาการใหความหมายไวมากมาย ผูวิจัยไดบูรณาการความรูทั้งหมดแลวเห็นวา ความผูกพันตอ
องคกร หมายถึง ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่มีตอองคกรในทางท่ีดี โดยแสดงออกมาในรูปแบบของ
ความเช่ือมั่น ยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็ม
กําลังความสามารถ เพื่อประโยชนขององคกร และความตองการท่ีจะอยูเปนสมาชิกขององคกรตอไป 

 
2.  ปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันตอองคกร 

 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันตอองคกรถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสรางความรูสึกยอมรับใน
องคกรของบุคลากร โดยมีนักวิชาการหลายทานไดใหกลาวถึงปจจัยที่กอ ใหเกิดความผูกพันตอ
องคกรไวดังตอไปนี้ 

Steers and Porter (1979) ความผูกพันตอองคกรคือ ความรูสึกผูกพันระหวางพนักงาน
กับองคกร ที่เกิดจากพนักงานรูสึกวาตนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร และมีสวนรวมกับองคกร             
ซึ่งพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกร จะมีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 

1. การเขาเปนสมาชิกขององคกร (Organization Entry) เปนข้ันตอนแรกที่บุคคลเลือก
เขาเปนสมาชิกในองคกรใดองคกรหนึ่ง เรียกวาขั้นที่หนึ่ง (First Stage) 

2. การมีความผูกพันตอองคกร (Organization Commitment) เปนขั้นตอนท่ีบุคคล
ตัดสินท่ีจะผูกพันลึกซึ้งกับองคกร โดยความผูกพันตอองคกรจะเนนท่ีขอบเขตของความรูสึกของ
บุคคลที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับเปาหมายขององคกร  คานิยมในการเปนสมาชิกในองคกร และ
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ความตั้งใจที่จะทํางานหนักเพื่อความสําเร็จโดยรวมของเปาหมายขององคกร ซึ่งความรูสึกเชนน้ีทํา
ใหความผูกพันตอองคกรแตกตางไปจากความเกี่ยวพันกับองคกรหรือความเปนสมาชิกขององคกร  
โดย Steers และ Porter พบวา พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง จะมีการขาดงานและ
ลาออกจากงานในระดับที่ต่ํา แนวโนมเอียงที่จะมีสวนรวมกับองคกร สวนพนักงานท่ีมีความผูกพัน
ตอองคกรในระดับต่ําจะนํามาซึ่งผลการปฏิบัติงานในระดับที่ต่ําและมีความโนมเอียงท่ีจะถอยหาง
จากองคกร มีการขาดงานและลาออกจากงานสูง 

3. การขาดงานและการลาออกของพนักงาน (Absenteeism and Turnover) เปนข้ันตอน
สุดทายของกระบวนการเกี่ยวพันกับองคกร เปนขั้นตอนที่บุคคลตัดสินใจที่จะอยูกับองคกรหรือออก
จากองคกร  

นอกจากนี้ ยังพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรนั้นมี 4 ประการ 
ดังตอไปนี้ 

1. ลักษณะสวนบุคคล 

1.1 อายุ  บุคคลที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาบุคคลที่มีอายุนอย     
เพราะอายุเปนสิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล  บุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความคิด มีความรอบคอบ        
ในการตัดสินใจมากกวาบุคคลท่ีมีอายุนอย และย่ิงอายุมากขึ้นจะพบวา สมาชิกองคกรจะมีความผูกพัน
ตอองคกรสูง  

1.2 ระดับการศึกษา บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํา ทั้งนี้เพราะ
บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะมีความคาดหวังตอส่ิงท่ีจะไดรับสูง เนื่องจากมีขอมูลตางๆ ประกอบการ
ตัดสินใจมากกวา และเช่ือมั่นในตนเองวามีโอกาสเปลี่ยนงานใหมไดงาย 

1.3 เพศ เพศหญิงจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมี
ความผูกพันตอกลุมมากกวาเพศชาย และพบวาเพศหญิงมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานนอย เพศหญิง
ตองฟนฝาอุปสรรคในการเขามาเปนสมาชิกองคกรมากกวาเพศชาย 

1.4 ระยะเวลาการทํางาน  บุคคลที่มีระยะเวลาการทํางานนาน จะมีความผูกพันตอ
องคกรสูง เนื่องจากบุคคลนั้นไดอุทิศกําลังกาย กําลังสติปญญา สะสมประสบการณในการทํางาน 

1.5 ความชํานาญในงานตามระยะเวลาที่นานข้ึน  ทําใหเพิ่มความดึงดูดใจใหการ
ทํางานและหวังท่ีจะไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือเลื่อนตําแหนงท่ีพึงพอใจมากข้ึน จึงมีความ
ตองการลาออกจากงานนอย 

1.6 ความตองการประสบความสําเร็จและกาวหนา องคกรที่ทําใหบุคลากรเห็นวาเขา
สามารถทํางานไปสูจุดมุงหมายไดนั้น จะทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร เพราะการทํางานที่
ประสบความสําเร็จนั้น แสดงถึงการมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน 
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1.7 สถานภาพสมรส บุคคลที่มีภาระครอบครัวแลว จะมีความผูกพันตอองคกร
มากกวาคนโสด ทั้งน้ีเพราะภาระท่ีตองรับผิดชอบทําใหตองการความมั่นคงในการทํางานมากกวา อีก
ทั้งมองงานของเขาในทางบวก สามารถปรับตัวใหเขากับงานไดดีกวา จึงไมคอยเปลี่ยนงาน ย่ิงเมื่อตอง
มีภาระเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีกก็ย่ิงพบวามีความผูกพันสูงข้ึน 

 2. ลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงานหรือบทบาท 

 ลักษณะงานที่แตกตางกันจะมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  
ลักษณะงานท่ีดีจะจูงใจใหบุคลากรรูสึกอยากทํางาน เพ่ือสรางผลงานใหมีคุณคาและเปนรางวัล
ใหกับตนเอง ลักษณะงานท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร ไดแก 

 2.1 ความชัดเจนของงาน หมายถึง งานที่มีการระบุขอบเขตซึ่งจําเปนตองทําใหเสร็จ
ในภาพรวมและสามารถแยกช้ินงานไดดวย ทําใหบุคลากรสามารถทํางานเหลานั้นไดตั้งแตตนจนจบ 
โดยมีผลงานใหเห็นเดนชัด 

 2.2 ความเปนอิสระในการทํางาน หมายถัง ลักษณะงานท่ีเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน 

มีอิสรเสรี สามารถใชดุลพินิจ และตัดสินใจดวยตนเองในการกําหนดเวลาทํางาน และวิธีปฏิบัติที่จะ
ทําใหงานนั้นแลวเสร็จ โดยไมมีการควบคุมจากภายนอก 

 2.3 งานที่มีลักษณะทาทาย หมายถึง งานที่ตองใชความรูความสามารถ และใช
สติปญญา และใชความคิดสรางสรรค หรือเทคโนโลยีพิเศษ  ความทาทายของงานจะเปนแรงกระตุน
ใหบุคลากรเกิดการทํางาน และแสดงความสนใจในงานเพ่ือพิสูจนความสามารถของตนเอง เพราะ
จะเกิดความพอใจเมื่อเห็นงานประสบความสําเร็จ 

3. ลักษณะองคกร 

 3.1 การกระจายอํานาจในองคกร หมายถึง การมอบอํานาจจากผูบริหารลงมาสู ผู
ปฏิบัติ  ผูบริหารใหความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชา ใหความไววางใจ ใหมีสวนรวมในการบริหาร  
มอบอํานาจหนาท่ีใหตรงกับความสามารถ มีสวนรวมในการตัดสินใจทางดานนโยบายและการ
ทํางาน 

 3.2 การมีสวนรวมเปนเจาขององคกร หมายถึง มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรดวยเหตุที่สมาชิกในองคกรไดลงทุนทํางาน หรือมีสวนรวมเปนเจาขององคกร ทําใหเกิด
ความรูสึกผูกพันและตั้งใจที่จะทํางานอยางเต็มท่ี เพื่อใหไดผลกําไรอันเกิดจากการลงทุนคร้ังน้ี 
เพราะผลกําไรขององคกรก็คือผลประโยชนของสมาชิกทุกคน 

   3.3 ขนาดขององคกร หมายถึง องคกรจะมีโอกาสกาวหนาในงาน และไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนสูง ทั้งยังทําใหมีโอกาสที่จะติดตอสัมพันธกับคนอื่นสูงดวย 

4. ประสบการณที่ไดรับจากการทํางาน 



26 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

4.1 ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคกร เปนการสรางความรูสึก
ใหกับผูปฏิบัติงาน หรือ สมาชิกในองคกรวา การไดลงทุนทํางานกับองคกรแลวนั้น เขาควรจะไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนอยางเพียงพอและยุติธรรม 

4.2 ความรูสึกตอองคกรวาองคกรเปนท่ีพึ่งพาได เปนความรูสึกเช่ือถือ ไววางใจท่ี
บุคคลมีตอองคกรจะไมทอดทิ้ง และใหความชวยเหลือเมื่อเขาประสบปญหา ความนาเช่ือถือของ
องคกรเปนสิ่งท่ีทําใหบุคลากรมีความมั่นใจวาเขาจะทํางานไดอยางมีเสถียรภาพ บุคคลที่มีความ
ไววางใจในองคกรสูง รูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพาได จะมีความผูกพันตอองคกรสูง 

4.3 ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกรคือ ความรูสึกวาตนเองไดรับการ
ยอมรับจากองคกร รูสึกวาการทํางานของตนท่ีมีคุณคาน้ันเปนเสมือนรางวัลจากองคกรท่ีใหกับ
ผูปฏิบัติงาน ทําใหเขารูสึกวาการทํางานน้ันมีคุณคา และองคกรไดตอบสนองความตองการของเขา
ทางดานความมีคุณคาในตนเอง 

Steers and Porter (1983) ไดสรุปไวเกี่ยวกับสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรน้ัน
มี 4 องคประกอบ ดังตอไปนี้ 

1. โครงสรางขององคกร ซึ่งจะตองมีลักษณะที่เปนระบบท่ีมีแบบแผน มีหนาท่ีที่
เดนชัดมีการกระจายอํานาจ การใหผูรวมงานมีการตัดสินใจ การมีสวนเปนเจาของ สิ่งเหลาน้ีนับวามี
ความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกร 

 2. คุณลักษณะของงาน และบทบาทในการทํางาน เชน งานที่ทําเปนงานที่มีคุณคา มี
บทบาทที่เดนชัด มีความสําคัญ ส่ิงเหลานี้มีความสัมพันธโดยตรงกับความผูกพันตอองคกร 

 3. คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระยะเวลาท่ีทํางานในองคกร และระดับการศึกษา 
 4. ประสบการณในงาน เปนเหตุการณตางๆ ที่บุคคลพบในระหวางการทํางาน 

ความสามารถในการพึ่งพาได และการปฏิบัติตัวของผูบังคับบัญชา การที่รูสึกวาตนเองเปนบุคคลสําคัญ 
มีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน สิ่งเหลาน้ีนับวามีอิทธิพลในทางบวกกับความผูกพันตอองคกร 

Baron (1986) ใหทัศนะวา ความผูกพันตอองคกรเปนทัศนคติที่มีตอองคกร ซึ่งแตกตาง
จากความพึงพอใจในงาน กลาวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วตาม
สภาพการทํางาน แตความผูกพันตอองคกรเปนทัศนคติที่มีความมั่นคงมากกวา นั่นคือเปนทัศนคติที่
คงอยูในชวงเวลานาน แตความผูกพันตอองคกรก็เกิดจากปจจัยตางๆ ที่คลายคลึงกับความพอใจใน
การทํางาน 4 ปจจัย ดังนี้ 

1. เกิดจากลักษณะงาน เชน การไดรับความรับผิดชอบอยางมาก ความเปนอิสระสวน
ตัวอยางมากในงานที่ไดรับความนาสนใจและความหลากหลายในงาน สิ่งเหลาน้ีจะทําใหเกิด
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ความรูสึกผูกพันตอองคกรในระดับสูง สวนความกดดันและความคลุมเครือในบทบาทที่เกี่ยวกับ
งานของตนเอง จะทําใหรูสึกผูกพันตอองคกรในระดับต่ํา 

2. เกิดจากโอกาสในการหางานใหม การไดรับโอกาสอยางมากในการหางานใหม และ
มีทางเลือก จะทําใหบุคคลมีแนวโนมท่ีจะมีความผูกพันตอองคกรในระดับต่ํา 

 3. เกิดจากลักษณะสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงบุคคลท่ีมีอายุมากซึ่งมีระยะเวลาใน
การทํางาน และมีตําแหนงงานในระดับสูงๆ และคนที่มีความพึงพอใจในผลการทํางานของตนเองมี
แนวโนมท่ีมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง 

 4. เกิดจากสภาพการทํางาน บุคคลที่มีความพึงพอใจในผูบังคับบัญชาของตนเอง พึง
พอใจในความยุติธรรมของการประเมินผลการทํางาน และรูสึกวาองคกรเอาใจใสสวัสดิการของ
พนักงาน จะเปนบุคคลท่ีมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง 

 Hellrigel et al. (2001) ความผูกพันตอองคกรมีปจจัยคลายกับความพึงพอใจในงานความ
ผูกพันตอองคกรอาจมีที่มาหลากหลาย อาจมาจากลักษณะสวนบุคคลของสมาชิก และมาจาก
ประสบการณดานการทํางานกับความคาดหวังของสมาชิก ความผูกพันตอองคกรอาจไดรับอิทธิพลจาก
ประสบการณการทํางาน คาตอบแทน ความสัมพันธกับหัวหนา และเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมท่ี
ทํางาน โอกาสของความกาวหนาและอื่นๆ ที่เปนปจจัยทําใหมีความผูกพันตอองคกรมากหรือนอย 
พวกเขายังไดกลาววาความผูกพันตอองคกรมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน อันเน่ืองมากจาก 

1. บุคคลมีสวนรวมกับองคกร และผูกพันกับเพื่อนรวมงาน เพราะใชเวลาท่ีทํางาน                
มากข้ึน 

2. หัวหนาไดเพิ่มขอดีตางๆ ที่ชวยพัฒนาใหเกิดทัศนคติทางบวกในการทํางาน 

3. โอกาสในตลาดงานจะนอยลงเมื่อมีอายุมากข้ึน ทําใหสมาชิกตองสรางความสัมพันธ
กับงานเดิมเอาไว 

ปรียาภรณ วงศอนุตรโรจน (2547:17) กลาววา สิง่ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร 
ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานงาน ลักษณะขององคกรและและปจจัยกลุมบุคลท่ีรวมงาน 
หากปญจัยดังกลาวน้ีสามารถตอบสนองความตองการของบุคลได บุคคลก็จะเกิดความรูสึกผูกพัน
ตอองคกร 

ปจจัยเกี่ยวกับองคกรที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางมาก แตละ
องคกรจําเปนตองศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคกร โดยพิจารณาจากความผูกพันตอองคกรในองคประกอบดานการมีความเช่ือมั่น
อยางแรงกลาที่จะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยาง
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มากเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกรและความปรารถนาอยางแรงกลา เพื่อที่จะรักษาไวซึ่งความเปน
สมาชิกขององคกร  
 
3.  ความสําคัญของความผูกพันตอองคกร 

 

ความผูกพันตอองคกรเปนส่ิงท่ีสําคัญมากในการท่ีจะสรางความกาวหนาและมั่นคง
ใหแกองคกรไดในอนาคต ทุกองคกรก็ควรสรางความรูสึกใหบุคลากรรูสึกถึงความผูกพันตอองคกร
ใหได โดยมีนักวิชาการหลายทานไดนิยามความสําคัญของความผูกพันตอองคกร ดังตอไปนี้  

Buchanan II (1974) ใหความเห็นวา ความผูกพันตอองคกรเปนทัศนคติที่สําคัญอยางย่ิง
สําหรับองคกร ไมวาเปนองคกรแบบใด เพราะ 

1. เปนตัวเช่ือมระหวางจินตนาการ หรือความตองการของสมาชิกเขากับเปาหมายของ
องคกร ทําผูปฏิบัติงานมีความรูสึกเปนเจาขององคกร 

2. ชวยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีสมาชิกมีความรัก และความ
ผูกพันตอองคกรของตนมากน่ันเอง 

Steer and Porter (1970) ไดพบวาความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธเชิงผกผันกับ
ความตองการลาออก กลาวคือ หากมีความผูกพันตอองคกรสูง การลาออกจะอยูในระดับต่ํา และถา
ความผูกพันตอองคกรมีนอย โอกาสที่จะลาออกหรือเปลี่ยนงานก็มีมาก ดังภาพตัวอยางดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2 ความผูกพันตอองคกร 

 

ความผูกพันตอองคกร 

- ผูกพันดานทัศนคติ 

- ผูกพันดานพฤติกรรม 

ความผูกพันตอองคการตํ่า 

ความพอใจที่จะมีสวนรวมสูง 

ความพอใจที่จะถอนตัวสูง 

- การขาดงาน 

- การเปลี่ยนงาน 

การเขาสูองคการ 
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Steers (1977:122–123) เห็นวาความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธ กอใหเกิด
ประสิทธิภาพตอองคกร ดังตอไปนี้ 

1. พนักงานผูที่มีความผูกพันตอเปาหมายและคานิยมขององคกร จะแสดงสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ขององคกรในระดับสูง 

2. พนักงานผูที่มีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง จะมีความปรารถนาอยางแรงกลา
ในการดํารงอยูกับองคกร เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบุคคลเช่ือถือ 

3. พนักงานผูที่มีความผูกพันเปนเสมือนหน่ึงเดียวกับองคกรในระดับสูง จะเพ่ิมระดับ
การมีสวนรวมในงานมากขึ้น เนื่องจากมีความเช่ือวางานของตนเปนตัวเช่ือมไปสูการบรรลุเปาหมาย
ขององคกร 

4. พนักงานผูที่มีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง จะเต็มใจใชความพยายามเพ่ือ
องคกร และขยายผลการทํางานไปสูการมีผลงานในระดับสูง 

แองเกิล และเพอรี (Angle & Perry, 1981:1 – 12) เสนอความเห็นวาหากสมาชิกองคกร
ไมมีความผูกพันตอองคกรแลวจะกอใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหาสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. ปญหาการลาออก มีความสัมพันธสูงสุดกับความผูกพันตอองคกรของสมาชิก 

2. ปญหาการขาดงาน คนท่ีมีความผูกพันตอองคกรสูงจะมีแรงจูงใจใหมาทํางาน
มากกวาคนที่มีความผูกพันตอองคกรต่ํา 

3. ปญหาการมาทํางานสาย สมาชิกที่มีความผูกพันสูงจะมาทํางานตรงตอเวลามากกวา
สมาชิกที่มีความผูกพันตอองคกรต่ํา 

Baron (1986) สรุปไดวา ระดับความผูกพันตอองคกรไดรับอิทธิพลจากลักษณะหลายๆ 
ประการของงาน แสดงออกในลักษณะความรูสึกพึงพอใจ-ไมพึงพอใจในงาน มีผลตอการรับรูของ
พนักงาน และความพึงพอใจโดยรวม และมีผลกระทบตอพฤติกรรมของพนักงาน ดังตอไปนี้ 

1. ความผูกพันตอองคกรในระดับสูง ทําใหอัตราการขาดงานนอยลง 

2. ความผูกพันตอองคกรในระดับสูง จะมีความสัมพันธกับความพยายามในการทํางาน 
และผลการทํางาน กลาวคือ ความผูกพันตอองคกรในระดับสูงทําใหพนักงานมีความพยายามท่ีจะทํา
เพ่ือผลประโยชนขององคกร และสงผลใหมีการทํางานอยูในระดับสูงดวย 

3. ความพึงพอใจในงานในระดับสูงเปนผลมาจากความผูกพันตอองคกร 

Hellrigel et al (2001) ใหความเห็นวา ผูบริหารตองใหความสําคัญตอความผูกพันตอ
องคกร เพราะความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกร และการเปลี่ยนงานมีความสําคัญมาก ถา
สมาชิกในองคกรมีความผูกพันตอองคกรอยางเขมแข็งก็จะลาออกนอยลง ความผูกพันตอองคกรที่มี
มากจะสัมพันธกับการขาดงานนอยลง และทํางานอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น ใสใจในงานมากข้ึน 
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นอกจากน้ีความผูกพันตอองคกรสวนบุคคลมีแนวโนมท่ีจะไปสูเปาหมายขององคกรโดยตรง และมี
ผลทางบวกตอการวัดประสิทธิผลขององคกร 

Greenberg (2002) ใหความเห็นวา ความผูกพันตอองคกรจะทําใหเกิดผลตอองคกร
ดังตอไปนี้ 

1. สมาชิกมีแนวโนมวาจะไมลาออก : สมาชิกที่มีความผูกพันตอองคกรสูง จะไมคอย
ลาออก  และไมคอยขาดงาน ความผูกพันจะนําใหคนเรายังคงอยูกับงานและแสดงตัวตลอดเวลาท่ีเขา
ควรอยู 

2. สมาชิกเต็มใจท่ีจะอุทิศตนเพ่ือองคกร : ผูที่มีความผูกพันตอองคกรสูง จะแสดง
ความเต็มใจอยางย่ิงที่จะแบงปนและอุทิศตนเมื่อองคกรตองการ 

 Ivancevich, Konopaske and Matteson (2005:224) ระบุวา “หลักฐานงานวิจัยช้ีบอกวา
การขาดซึ่งความผูกพันสามารถลดประสิทธิภาพขององคกรได” และระบุวา “ผูที่มีความผูกพันตอ
องคกรจะมีผลทําใหคนหางานอื่นนอยลง” นั้นหมายถึงพนักงานในองคกรจะมีอัตราการเขา-ออก
งานลดลง หรือมีอายุงานมากน้ันเอง 

 จากความรูที่ไดจากการศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของความผูกพันตอองคกร ซึ่ง
นักวิชาการหลายทาน ตางก็ไดใหความเห็นไว ผูวิจัยสรุปประเด็นความรูเกี่ยวกับความสําคัญของ
ความผูกพันตอองคกรไดดังตอไปนี้ 

1. ความผูกพันตอองคกร เปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงสําหรับทุกองคกร เพราะเปนตัวเช่ือม
ทัศนคติของสมาชิกกับเปาหมายขององคกรเขาดวยกัน 

 2. ความผูกพันตอองคกร กอใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีตอองคกร เชน การมีสวนรวมใน
งานหรือกิจกรรมตางๆ ขององคกรของสมาชิก ความตองการทํางานใหบรรลุเปาหมายตามที่องคกร
กําหนดไวของสมาชิก หรือความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามเพ่ือความสําเร็จขององคกรเปนตน 

3. ความผูกพันตอองคกร ใชทํานายการเปลี่ยนแปลงโยกยายงานของสมาชิกในองคกร
เนื่องจากสมาชิกที่มีความผูกพันตอองคกรสูงจะมีแนวโนมในการโยกยายเปลี่ยนแปลงสถานที่
ทํางานนอยกวาสมาชิกที่มีความผูกพันตอองคกรต่ํา 

ภรณี กีรติบุตร (2529:97) กลาววา ความรูสึกผูกพันจะนําไปสูผลที่สัมพันธกับความมี
ประสิทธิภาพขององคกร ดังตอไปนี้ 

1. พนักงานซ่ึงมีความรูสึกผูกพันอยางแทจริงตอเปาหมาย และคานิยมขององคกร การ
มีแนวโนมท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรอยูในระดับสูง 

2. พนักงานซึ่งมีความรูสึกผูกพันอยางสูง มักมีความปรารถนาอยางแรงที่จะคงอยูกับ
องคกรตอไป เพื่อทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมายซ่ึงตนเองเลื่อมใสศรัทธา 
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3. โดยเหตุที่บุคคลมีความผูกพันตอองคกร และเลื่อมใสศรัทธาในเปาหมายขององคกร 
บุคคลซ่ึงมีความผูกพันดังกลาวมักมีความผูกพันอยางมากตองาน เพราะเห็นวางานคือหนทางท่ีตน
จะสามารถทําประโยชนกับองคกรใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ 

4. บุคคลซ่ึงมีความรูสึกผูกพันสูงจะเต็มใจท่ีจะใชความพยายามมากพอสมควรในการ
ทํางานใหกับองคกร ทําใหมีผลการทํางานอยูในระดับดีกวาคนอื่น 

อนันตชัย (2539) ไดใหความเห็นในเร่ืองเกี่ยวกับความสําคัญของความผูกพันตอองคกร 
ไวดังตอไปนี้ 

1. ทฤษฎีตางๆ ซึ่งเปนพื้นฐานของความผูกพันตอองคกร ตลอดจนผลการวิจัยตางๆ ได
ช้ีใหเห็นวา ความผูกพันตอองคกรนี้อาจใชเปนเคร่ืองพยากรณพฤติกรรมของสมาชิกขององคกรได 
โดยเฉพาะอยางย่ิงอัตราการเปลี่ยนงาน อัตราการเขาออกจากงานของสมาชิกในองคกร เนื่องจาก
สมาชิกที่มีความผูกพันตอองคกร มีแนวโนมท่ีจะอยูกับองคกรนานกวา และเต็มใจท่ีจะทํางานอยาง
เต็มความสามารถ เพราะเมื่อบุคคลมีความผูกพันตอองคกรก็จะมีการแสดงออกมาในรูปของ
พฤติกรรมที่ตอเนื่อง ไมโยกยายเปลี่ยนแปลงสถานท่ีทํางาน 

2. ความผูกพันตอองคกรเปนผลการศึกษาที่ตอเนื่อง หรือพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษา
เร่ืองความจงรักภักดี (Loyalty) ของสมาชิกในองคกร ซึ่งผูบริหารตองการใหเกิดข้ึนในองคกร
เน่ืองจากความผูกพันตอองคกร เนื่องจากความผูกพันตอองคกรมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจ
ในงาน เพราะความพึงพอใจในงานสามารถเปล่ียนแปลงไดจากสภาพแวดลอมท่ีสมาชิกในองคกร
ตองเผชิญในแตละวัน แตความจงรักภักดีเปนสิ่งที่เกิดขึ้น และคอยๆ พัฒนาขึ้นชาๆ อยางมั่นคง 

3. การทําความเขาใจในเร่ืองความผูกพันตอองคกร ชวยใหเขาใจถึงธรรมชาติของคน
โดยท่ัวไปมากขึ้น ถึงกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีคนจะสรางความผูกพัน หรือเกิดความรูสึกวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งของสังคมยอยๆ ขึ้นมา เนื่องจากพฤติกรรมตางๆ ยอมมีที่มาเปนเร่ืองความมุงหมาย
หรือเปาหมายของมนุษย    มีผลมาจากการปฎิสัมพันธระหวางตนเองกับส่ิงแวดลอม ซึ่งมีความ
แตกตางกัน ในดานของคานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ และบทบาท การเขาใจในกระบวนการนี้จะชวย
ใหเขาใจพฤติกรรมของมนุษยไดมากข้ึน 

จากเนื้อหาขอขางตนนั้นพอจะสรุปไดถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคกรวาเปน
ปจจัยซึ่งมีความสําคัญที่ทําใหองคกรเกิดความเหนียวแนน ซึ่งเปนผลดีทําใหเกิดองคการท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถสรางความเช่ือมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับในคานิยมและเปาหมายของ
องคกร ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามเพ่ือใหเกิดประโยชนแกองคกร และความปรารถนาอยาง
แรงกลาที่จะคงสภาพการเปนสมาชิกภาพขององคกรแกบุคลากรภายในองคกรไดเปนอยางดี 
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4.  องคประกอบของความผูกพันตอองคกร 
 

Steers (1977) ไดศึกษารวบรวมงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร และสรุป
เปนแบบจําลองของความผูกพันตอองคกรไดวา มี 3 องคประกอบ ดังตอไปน้ี 

1. ปจจัยกําหนดความผูกพันตอองคกร (Antecedents of Commitment) 

2. ความผูกพันตอองคกร (Commitment) 

3. ผลของความผูกพันตอองคกร (Outcomes of Commitment) 

ซึ่งองคประกอบในดานปจจัยกําหนดความผูกพันตอองคกรน้ี Steers ไดแบงออกเปน 3 
กลุม ดังตอไปนี้ 

1. ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติ (Personal Characteristics) ไดแก เพศ อายุ ระดับ 
รายได สถานภาพสมรส ความตองการประสบความสําเร็จ ระยะเวลาในการทํางาน เปนตน 

2. ลักษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลักษณะของงานที่ผูปฏิบัติงาน
รับผิดชอบอยู ไดแก งานท่ีมีความทาทาย ความกาวหนาในการทํางาน การปอนขอมูลกลับ (Feed back) 

3. ประสบการณในการทํางาน (Work Experience) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลไดรับทราบ 
และเรียนรูเมื่อเขาไปทํางานในองคกรเชน ทัศนคติของกลุมงานท่ีมีตอองคกร ความนาเช่ือถือของ
องคกร เปนตน 
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ภาพท่ี 3 ปจจัยกําหนดและผลของความผูกพันตอองคกร 

ที่มา: Steers (1970:59) 
 

ปจจัยกําหนดและผลของความผูกพันตอองคกร แสดงดังภาพที่ 3 จากภาพอาจจะคาดหวัง
ไดวา ผลของความผูกพันตอองคกร (Outcomes of Commitment) จะนําไปสูความมีประสิทธิภาพของ
องคกร ดังตอไปน้ี 

1. พนักงานท่ีมีความผูกพันอยางแทจริงตอเปาหมาย และคานิยมขององคกรจะมี
แนวโนมท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรในระดับสูง 

2. พนักงานท่ีมีความผูกพันในระดับสูง มักจะมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะยังคง
ตองอยูตอไป เพื่อทํางานใหองคกรบรรลุเปาหมายซึ่งตนเองเลื่อมใสศรัทธา 

3. จากความหมายของคําวา “ความผูกพันตอองคกร” อาจคาดหวังไดวาบุคคล ซ่ึงมีความ
ผูกพันในระดับสูงจะเต็มใจใชความพยายามอยางมากในการทํางานใหกับองคกร ซ่ึงในหลายๆ กรณี 
ความพยายามดังกลาวมีผลทําใหการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงกวาคนอื่น 

ลักษณะสวนบุคคล 
- ความตองการประสบ
ความสําเร็จ 

- อายุ 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

- สถานภาพสมรส 

- ระดับการศึกษา 

ลักษณะงาน 
- การปอนขอมลูกลับ 

- การมีความหมายของงาน 

- ความตั้งใจที่จะอยู 
- โอกาสมีความสัมพันธ 
กับเพื่อนรวมงาน 

ประสบการณในการทาํงาน 
- งานที่มีความหมาย 

- ความนาเช่ือถอืไดของ
องคการ 

- ทัศนคติของกลุมตอ
องคการ 

- ความรูสึกวาตนเองมีความ 

สําคัญตอองคการ 

ผลของความผูกพัน 
- ความปรารถนาท่ีจะอยูในองคการ 

- การมาทํางาน 

- การรักษาพนักงานไวในองคการ 

ความผูกพันตอองคกร 
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4. โดยเหตุที่บุคคลมีความผูกพันตอองคกรและเลื่อมในศรัทธาในเปาหมายขององคกร 
บุคคลท่ีมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูงน้ีจะรูสึกมีสวนรวมมากขึ้น และมองเห็นแนวทางที่ทํา
ใหองคกรบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ 

Dunham et. al (1994) ไดสรุปแนวความคิดของ Allen and Meyer ที่ไดกลาวไววาความ
ผูกพันตอองคกรประกอบดวยโครงสราง 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1. ความผูกพันดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดข้ึน
จากความรูสึก เปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกร รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขอองคกร ตองการท่ีจะมี
สวนรวมกับองคกร มีความเต็มใจทุมเทอุทิศตนใหกับองคกร 

2. ความผูกพันตอเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดจาก
การคํานวณของบุคคล มีพื้นฐานอยูบนตนทุนท่ีบุคคลใหกับองคกร ทางเลือกของบุคคล และ
ผลตอบแทนที่บุคคลไดรับจากองคกร โดยแสดงในรูปของพฤติกรรมตอเนื่องในการทํางานของ
บุคคลวาจะอยูกับองคกรตอไปหรือเปลี่ยนงาน 

3. ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความ
ผูกพันท่ีเกิดจากคานิยม วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคม เปนความผูกพันท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบ
แทนส่ิงท่ีบุคคลไดรับจากองคกรแสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลตอองคกร 

องคประกอบความผูกพันตอองคกร เปนเร่ืองทําบุคลากรใหมีความปรารถนาอยางสูง
ในการรักษาสถานะดานหนาท่ีการทํางานแกองคกร โดยเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาในเปาหมาย
และทัศนคติที่ดี เกิดความรูสึกในการเปนสวนหน่ึงขององคกร สามารถสรางแรงจูงในในการทํางาน
ของตนใหประสบผลสําเร็จและสรางความกาวหนาใหแกองคกรไดตอไป 

 
5.  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร 

 

ความผูกพันตอองคกร เปนลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกกับองคกรท่ีแสดง
ออกมาในรูปแบบพฤติกรรมตางๆ ไดแก ความเช่ือมั่นยอมรับเปาหมายรวมทั้งคานิยมขององคกร 
และยังมีความเลื่อมใสศรัทธาตอเปาหมายที่องคกรกําหนด การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรอยู
ในระดับสูง ความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือองคกร ใชสติ ปญญา พลังความสามารถ
ทั้งหมด เพื่อแกไขปญหาและพัฒนางานใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการเสียสละความสุขสวนตัว 
แมวาจะไมไดรับผลตอบแทนก็ตาม และความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิก 
(Membership) ขององคกร มีความจงรักภักดี ภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคกร คิดวาตนเองเปน
สวนหน่ึงขององคการไมปรารถนาจะไปจากองคการแมวาองคกรอื่นจะใหผลตอบแทนที่มากกวา 
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สมาชิกมีทัศนคติที่กลมกลืนสอดคลองกับวัตถุประสงคและคานิยมขององคการพรอมใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือองคกรและปรารถนาจะปฏิบัติงานเพื่อองคกรตลอดไป สมาชิกที่มีความผูกพันตอ
องคกรเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางมากในการทํางานของมาวเดย (Mowday et al 1974 อางใน 
รุจี อุศศิลปศักดิ์. 2546) สงผลใหสมาชิกทุมเทการทํางานใหกับองคการมากย่ิงข้ึนใหความรวมมือทั้ง
ที่นอกเหนือบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งยินดีทําเพ่ือองคการโดยไมหวังส่ิงตอบแทน 
และลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

มีนักทฤษฎีองคกรและนักวิชาการที่ศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคกรไดใหคํานิยาม                
และความหมายไวหลายทัศนะ ผูวิจัยจะขอกลาวถึงเฉพาะความหมายของความผูกพันตอองคกรที่
นาสนใจและเกี่ยวของกับการศึกษานี้ 

Allen and Mayer (1990: อางใน รุจี อุศศิลปศักดิ์. 2546) ไดศึกษาความผูกพันตอองคกร
วาเปนสภาวะทางจิตใจ (Psychological state) ของบุคลากรที่มีตอองคกร โดยมีการแบงเปน 3 ดาน 
ไดแก 

1. ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ เปนความปรารถนาของบุคคลท่ีจะเขาไปมีสวน
รวมในองคกรซึ่งบุคคลเหลาน้ีจะเปนผูที่ทุมเทความพยายามในการทํางานเพ่ือองคกร หากสมาชิก
ขององคการมีความผูกพันตอองคกรดานจิตใจก็จะเปนผูที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี 

2. ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูเปนการเนนทางดานพฤติกรรมที่แสดงออกของ
สมาชิก ในองคกรนั้นเมื่อคนมีความผูกพันตอองคกรก็จะมีการแสดงออกในรูปพฤติกรรมท่ีตอเน่ือง
หรือคงเสนคงวาในการทํางาน เชน ไมโยกยาย เปลี่ยนแปลงท่ีทํางาน พยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพ
ไวโดยไมโยกยายไปไหน ก็เนื่องมาจากการไดเปรียบเทียบอยางถี่ถวนแลวถึงผลไดผลเสียที่จะ
เกิดข้ึน หากละท้ิงสภาพของสมาชิกหรือลาออกจากองคกรไป ซึ่งผลเสียนี้จะพิจารณาในลักษณะ
ของผลประโยชนที่จะสูญเสียไป เชน บําเหน็จ บํานาญ ทฤษฎีที่มีช่ือเสียงและจัดวาเปนพ้ืนฐานของ
ความผูกพันคือ ทฤษฎี SIDE-BET ของBecker มีสาระสําคัญวาการลงทุนเปนสาเหตุที่ทําใหบุคคล
เกิดความรูสึกผูกพัน การที่คนคนหนึ่งเขามาทํางานเปนสมาชิกขององคกรนานเทาไรก็เหมือนเขา
ลงทุนอยูในองคกรมากข้ึนเทานั้นความผูกพันก็จะทวีตามระยะเวลา ทฤษฎีนี้ยังไดอธิบายวาบางคน
สามารถอยูกับองคกรไดทั้งที่ไมสนุกกับงาน เปนผลมาจากการที่คนเปรียบเทียบช่ังน้ําหนักวาถาหาก
เขาลาออกจากองคกร เขาจะสูญเสียผลประโยชนอะไรบาง จึงยากตอการที่จะละท้ิงจากองคกรไป
เพราะหมายถึง ผลประโยชนที่จะเสียไประดับความผูกพันตอองคการจึงขึ้นอยูกับความมากนอยและ
คุณภาพของส่ิงที่ลงทุนและข้ึนอยูกับการเปรียบเทียบความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 

3. ความผูกพันดานบรรทัดฐานเปนการมองความผูกพันตอองคกรวา  เปนการ
จงรักภักดีและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับองคกร ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัดฐานขององคกาและสังคม 
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จรรยาบรรณหรือจิตสํานึก บุคคลจะรูสึกวาเมื่อเขาเขาเปนสมาชิกขององคกรก็ตองมีความผูกพันตอ
องคกร จงรักภักดีตอองคกรเพราะน่ันคือความถูกตองเหมาะสมท่ีจะทําหนาท่ีหรือพันธะผูกพันท่ี
สมาชิกจะตองมีตอการปฏิบัติหนาท่ีในองคกร 

O’Rielly and Chatman (1986:493) กลาววา ความผูกพันตอองคกร เปนสภาวะทาง
จิตใจที่บุคคลมีความรูสึกตอองคกร สะทอนถึงระดับที่บุคคลแสดงความเปนสวนหน่ึงขององคกร
หรือยอมรับในคุณลักษณะและเปาประสงคขององคกร 

Steers (1977:40-56) ใหความหมายวา ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลวาเปนสวนหนึ่งขององคกร มีความเต็มใจเสียสละประโยชนสวนตัว เพื่อองคกร และ
ปรารถนาท่ีจะเปนบุคคลขององคนั้นตอไป อีกทั้งความผูกพันตอองคกรยังเปนตัวบงช้ีประสิทธิผล
ขององคกรน้ันในลักษณะหน่ึงดวย 

Mowday Porter and Steers (1979:225) ไดนําเสนอแนวคิดเร่ืองความผูกพันตอองคกร 
ซึ่งเนนที่อารมณความรูสึกของพนักงานที่ยึดมั่นตอองคกร โดยไดกลาวถึงความผูกพันตอองคกรใน 
2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. ความผูกพันดานพฤติกรรม (Behavioral commitment) เปนความผูกพันตอองคกรที่
แสดงออก ในรูปของความตอเนื่องและสม่ําเสมอของพฤติกรรม นั่นคือเมื่อบุคคลเกิดความผูกพันตอ
องคกรจะมีการคงเสนคงวาในการปฏิบัติงาน มีความพยายามในการทํางาน มีสวนรวมในการทํางาน 
ไมเปลี่ยนแปลงโยกยายที่ทํางาน เนื่องจาก ไดพิจารณาอยางถี่ถวนถึงผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากเขา
ละท้ิงความเปนสมาชิกขององคกร และกลัวเสียผลประโยชนที่จะไดรับจากกรลงทุนลงแรงไปใน
องคกร 

2. ความผูกพันดานเจตคติ (Attitudinal commitment) เปนความรูสึกของบุคคลวา
ตนเองมีความเกี่ยวของเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร แนวคิดดานเจตคตินี้ มาวเดยและคนอื่น ๆ 
(Mowday et al., 1982:27) ไดกลาวถึง ความผูกพันตอองคกรดานเจตคติวามีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้  

 2.1 มีความเช่ืออยางแรงกลาในเปาหมายและคานิยมขององคกร และยอมรับใน
เปาหมายและคานิยมน้ันเปนเจตคติทางบวกท่ีบุคคลมีตอองคกรคือ มีความเช่ือวาองคกรนี้เปน
องคกรที่ดีที่สุดที่จะทํางานดวย มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ มีคานิยมที่กลมกลืน
กับสมาชิกคนอื่น ๆ ขององคกร และมีความรูสึกเปนเจาขององคกร 

 2.2 มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมาก เพ่ือผลประโยชนขององคกร 
โดยบุคคลจะอุทิศกําลังกาย กําลังใจ เพื่อปฏิบัติภารกิจขององคกรอยางเต็มท่ีในฐานะตัวแทนของ
องคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
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 2.3 มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซึ่งการเปนสมาชิกขององคกรคือ 
บุคคลมีความจงรักภักดีตอองคกร 

 จากการศึกษาทฤษฏีความผูกพันตอองคกร  แสดงใหเห็นถึงสัมพันธภาพท่ีสําคัญ
ระหวางบุคลากรกับองคกรท่ีมีตอเปาหมาย การยอมรับ และการศรัทธาตอองคกรเอง ซึ่งหากองคกร
สามารถสรางความรูสึกผูกพันใหแกบุคลากรไดอยางมีคุณภาพแลวนั้ น จะเปนการรักษาไวซึ่ง
ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญในการพัฒนาองคกร สามารถนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่วางไวได 
  

ขอมูลองคกร 
 

1. ขอมูลทั่วไปของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
  

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลโดย
กอตั้งข้ึนเมื่อป  พ.ศ.2508 แมจะเปนคณะที่มีประวัติไมยาวนานนักเมื่อเทียบกับคณะอื่นใน
มหาวิทยาลัย แตก็นับไดวาไดมีการวางรากฐานที่ดีในระยะเร่ิมตน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจาก 
"มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร" ทั้งในดานทุนทรัพยและบุคลากร และยังมีผูเช่ียวชาญไทยที่ผานการ
ฝกอบรมจากรประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอีกจํานวนหนึ่งดวย   

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยูเลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท       
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งมหด 368 ไรเปนสถาบันที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ
ไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย ในปจจุบันไดรับนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี (เปนนักศึกษา
แพทยประมาณ 150 คน และนักศึกษาพยาบาลอีก 150 คนตอป) ระดับหลังปริญญาในสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพและสาขาท่ีเกี่ยวของมีโครงการปริญญาเอก โครงการฝกอบรมแพทยผูเช่ียวชาญใน
สาขาตาง ๆ และสาขายอยเฉพาะทาง รวมท้ังการวิจัยดวย ซึ่งจะเห็นไดวามีบุคลากรในคณะฯ หลายทาน
ที่ไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตรและรางวัลแม็กไซไซ ทั้งน้ี
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีสาขาวิชาที่เปดไวรองรับการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย รวมถึง
เปนแหลงใหการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆแกผูปวยจํานวน 16 ภาควิชาดวยกัน ไดแกภาควิชากุมาร
เวชศาสตร ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจิตเวชศาสตร ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชา
วิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาเวช
ศาสตรครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 
ภาควิชาศัลยศาสตร ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาออรโธป
ดิกส และภาควิชาอายุรศาสตร 
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สําหรับโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนโรงพยาบาลที่ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร 
ใหบริการในลักษณะเปนศูนยรับปรึกษาผูปวยตลอดจนใหการรักษาและแนะนําแกคนไขทุกระดับ 
การที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและเช่ียวชาญประกอบกับเคร่ืองมือตาง ๆ ที่เปนเทคโนโลยีทันสมัย ทํา
ใหการรักษาคนไขที่มีปญหาซับซอน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีศูนยการแพทยสิริกิติ์ 
ซึ่งเปนศูนยการแพทยที่มีอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังพรอมท่ีจะใหการรักษาและฝกอบรม
บุคลากรทางการแพทยในสาขาตาง ๆ ดวย  

เปาหมายของคณะฯ คือการผลิตบุคลากรทางการแพทยสาขาตาง ๆ พยาบาลและ
บุคลากรอื่นทางการแพทยที่มีคุณภาพ เรายังเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูการดูแลรักษาแบบองครวม 
การใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและสามารถทํางานในชุมชนได  (http://intra.rama.mahidol.ac.th 

สืบคนวันที่ 25 กรกฎาคม 2556) 
พันธกิจ : คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  เปนสถาบันอุดมศึกษาทางดาน

การแพทยและสาธารณสุข ซึ่งมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทยและ
สาธารณสุข โดยวิจัยเพื่อสรางสรรคองคความรู เทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหมทางการแพทย 
ใหบริการทางการแพทยและทางวิชาการ รวมท้ังรณรงคและช้ีนําสังคมดานสุขภาพอนามัย เพื่อ
พัฒนาสาธารณสุขของประเทศและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ทั้งน้ีจะตองให
ความสําคัญการจัดการศึกษา และการวิจัยเพื่อสรางสรรคองคความรูเปนลําดับแรก สวนงานบริการ
ทางการแพทยที่จัดใหมีขึ้นนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาองคความรูและนวตกรรมอันจะเปน
ประโยชนตอการจัดการศึกษาและการถายทอดเทคโนโลยีไปสูระบบบริการของประเทศ 

วิสัยทัศน : เปนคณะแพทยศาสตรช้ันนําของประเทศและมีคุณภาพในระดับสากล โดย
มีวิสัยทัศนยอย 6 ดาน ดังตอไปนี้ 

1) ดานการจัดการศึกษา บัณฑิตทางการแพทยมีคุณธรรม มีพหุศักยภาพที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย สามารถแขงขันในระดับสากลได และเปนศูนยการศึกษาตอเนื่องทางการแพทยของ
ภูมิภาคเอเซีย 

2) ดานวิชาการ/วิจัย งานวิจัยมีปริมาณและคุณภาพระดับสากล ทั้งดานวิทยาศาสตร
พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงกับปญหาทางคลินิกและงานวิจัยท่ีมีผลตอการแกปญหาสาธารณสุขของชาติ 

3) ดานการบริการ ใหบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพในระดับแนวหนาของภูมิภาคฯ 
โดยเนนการบริการระดับตติยภูมิ (tertiary care) 

4) ดานการบริหาร มีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถพึ่งตนเองได และสงเสริมให
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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5) ดานการรณรงคและช้ีนําสังคมดานสุขภาพอนามัย มีบทบาทเชิงรุกในการสรางเสริม
สุขภาพอนามัยของชุมชน 

6) ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประยุกตศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทยในการบริบาลสุขภาพอนามัย 

 ในชวงสามทศวรรษท่ีผานมา ทิศทางการพัฒนาของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ใชวลีกวางๆวา “เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ” หลายปที่ผานมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยตางๆภายนอกคณะฯ ในสังคมไทยท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะฯอยางมาก 
ตั้งแตกระแสโลกาภิวัฒน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการเมืองการ
กระจายอํานาจการปกครอง การปฏิรูปการศึกษา การเตรียมตัวเพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ความตื่นตัวของสังคมตอประสิทธิภาพ คุณภาพและความโปรงใสของสถาบันราชการนําสูนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการบริการ 

  
2. นโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  

 1) พัฒนาระบบการบริหารบุคคลใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ
วางแผนกําลังคน การสรรหา คัดเลือก บรรจุ การพัฒนาและฝกอบรม และการประเมินผลการทํางาน 

โดยแบงเปนดานๆ ดังนี้ (http://www.ra.mahidol.ac.th สืบคนวันที่ 25 กรกฎาคม 2556) 

   ดานการวางแผนอัตรากําลัง : ไมเพิ่มจํานวนตําแหนงบุคลากรใหสูงกวาจํานวนที่มีอยู
เดิม กรณีจําเปน ใหเพิ่มไดเฉพาะงานที่สนับสนุนภารกิจหลักของคณะฯ  และงานบริการที่ใช
ความสามารถพิเศษ ที่คณะฯขาดแคลนดานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ : สรรหา และคัดเลือกบุคลากร
ใหเหมาะสมกับตําแหนง 

   ดานการพัฒนา ฝกอบรม : พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพและทักษะเหมาะสม
กับภาระงาน และสอดคลองกับความตองการของหนวยงานดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน : มี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินไปใชอยางเหมาะสม 

  2) บริหารทรัพยากรบุคลากร โดยยึดหลักยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได รวมท้ัง
เปดโอกาสใหบุคลากรสามารถรองเรียน และเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  3) สงเสริมสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารกับบุคลากรระดับผูปฏิบัตงิาน 

  4) สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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3. การวางแผนทรัพยากรบุคคล 
 

  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดกําหนดนโยบายดานทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดแผนในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยไดศึกษาและประเมินปญหาอุปสรรคของ
การบริหารงานบุคคล กําหนดใหมีการวางแผนอัตรากําลังประจําปของบุคลากร โดยมีคณะกรรมการ
วิเคราะหและกําหนดอัตรากําลังตําแหนงอาจารย ทําหนาท่ีวิเคราะหภาระงานเพ่ือกําหนดตําแหนง
บุคลากรสายวิชาการ สวนบุคลากรสายงานบริการ บริหารธุรการและลูกจาง ใหมีการวิเคราะหภาระ
งานเพื่อกําหนดตําแหนงเพิ่มเปนการเฉพาะรายตามความจําเปน นอกจากน้ียังนําภาระงานมาใชเปน
หลักในการสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการทํางานของบุคลากรดวยดานการเตรียมความพรอม
กอนทํางาน จัดใหมีการปฐมนิเทศบุคลากรในสายบริการบริหารและธุรการ สวนบุคลากรสาย
วิชาการ จัดใหเขารับการฝกอบรมความรูดานแพทยศาสตรศึกษา  มีการจัดทําเอกสารแผนพับ คูมือ
บุคลากรเขาใหมดานการเพิ่มพูนความรูระหวางทํางาน กําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับ
นโยบายคณะฯ และสํารวจความตองการในการฝกอบรมภายในคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี และสํารวจความตองการในการฝกอบรมภายในคณะฯของบุคลกรสายบริการ บริหารและ
ธุรการรวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และประเมินการจัดฝกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตร 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษา ฝกอบรม  ดูงานที่ เกี่ยวของกับภาระงานในหนาท่ีและ
สอดคลองกับนโยบายของคณะฯทั้งภายในและภายนอกคณะฯ แกบุคลากรทุกกลุม และจัดใหมีการ
การบันทึกขอมูลการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ของบุคลากรทุกคน  อีกทั้งมีการจัดทํากิจกรรมกลุมเพ่ือ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางผูทํางานในภาควิชา หนวยงานตางๆ รวมท้ังมีกิจกรรม คณบดีพบ
ชาวรามาอยางตอเน่ือง และแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการใหทุนสนับสนุนวิชาชีพอาจารย เพื่อ
ศึกษาแนวทางและวางระบบการใหการสนับสนุนอาจารยในภารกิจหลักทุกดาน ทั้งมีการปรับปรุง
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีเกณฑช้ีวัดที่ชัดเจนและเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี และมีการศึกษา
ความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการของคณะฯ แกบุคลากรกลุมตางๆ  (http://www.ra.mahidol.ac.th 

สืบคนวันที่ 25 กรกฎาคม 2556) 
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต 
 

 ธิดาวัลย ปลื้มคิด (2551) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
บรรยากาศองคการกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาไคสแควร และคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและปจจัยบรรยากาศ
องคการในภาพรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยูในระดับปานกลาง   

  เสาวนีย ค้ําคูณ (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาท่ีศุลกากร สํานักงาน
ศุลกากรทาเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร ผลการวิจัยพบวา เจาหนาท่ีศุลกากรมีระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงท่ีสุดคือ 
ดานการบูรณาการทางสังคม อยูในระดับสูง สวนดานท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่าท่ีสุดคือ 
ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของเจาหนาท่ีศุลกากรท้ังในภาพรวมและดานผลตอบแทน ดานโอกาสและการ
พัฒนาความสามารถ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานสภาพแวดลอมการทํางาน และ
ดานธรรมนูญในองคการ ไมแตกตางกัน สวนดานการบูรณาการทางสังคม ดานบทบาทการทํางานท่ี
มีความสมดุลและดานการคํานึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  สุพรรณี ไทยประดิษฐ (2546) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน กรณีศึกษา : พนักงานการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ พบวาพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ใหความคิดเห็นตอปจจัยในการทํางานเปนอันดับหนึ่งในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อันดับ
รองลงมาไดแกดานลักษณะงาน และดานการปกครองบังคับบัญชาตามลําดับ ซึ่งมีความคิดเห็นดวย
ในทุกดาน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ปจจัยทางดานบุคคลทุกปจจัย ไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในภาพรวม อยูในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานความสัมพันธในการทํางานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดอยูในระดับพึงพอใจมาก สวนดานความมั่นคง
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และความกาวหนาในการทํางานมีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับพึงพอใจนอย และเมื่อพิจารณาจําแนก
ตามเพศ อายุ และอายุการทํางาน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อจําแนกตามตามระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน พบวา มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปจจัยทางดานบุคคลเร่ืองระดับการศึกษา มีความ
แตกตางกัน ในดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สวนเร่ืองสถานภาพสมรส มีความแตกตาง
กัน ในดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยและ ถูก
สุขลักษณะ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน ดานโอกาสในการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคคล ดานสิทธิของพนักงาน และดานเวลาทํางานกับชีวิตสวนตัว และเร่ืองรายได
ตอเดือน มีความแตกตางกัน ในดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานความมั่นคงและ
ความกาวหนาในการทํางาน ดานโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถของบุคคล และ เวลา
ทํางานกับชีวิตสวนตัว 

 ตรีชฏา อุนเรือน (2545) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจางช่ัวคราวราย
เดือน : กรมวิชาการเกษตรในสวนกลาง กลุมตัวอยาง คือลูกจางช่ัวคราวรายเดือนกรมวิชาการเกษตร
ในสวนกลางจํานวน 294 คน ผลการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจางช่ัวคราวรายเดือน
กรมวิชาการเกษตรในสวนกลางในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้พบวาระดับการศึกษาที่
แตกตางกันทําใหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

 ประเสริฐ กลิ่นหอม (2543) ไดทํา การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีผล
ตอสุขภาพจิตของพนักงานระดับปฏิบัติงานในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เครือซีเมนตไทย กลุม
ตัวอยางคือ พนักงานระดับปฏิบัติงานในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เครือซีเมนตไทยจํานวน 239 คน
พบวาพนักงานระดับปฏิบัติงานในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จเครือซีเมนตไทยมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้พบวาอายุงานมีผลทําใหคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลของชวงเวลา
ทํางานกับเวลาพักผอนสวนตัวและดานสถานที่ทํางานท่ีปลอดภัยสามารถรวมกันพยากรณ
สุขภาพจิตของพนักงานได 
 มณีรัตน ไพรรุงเรือง (2541) ไดทํา การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยลักษณะสวนบุคคล และ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานขับรถบรรทุกที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ กลุม
ตัวอยางคือ พนักงานขับรถบรรทุกที่มีสถานท่ีทํางานอยูภายในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 380 คน 
ผลการศึกษาพบวา อายุ การศึกษา อายุงาน ความรับผิดชอบทางการเงินตอครอบครัว ประสบการณ
ในการขับรถทุกดานสงผลตอความผูกพันตอองคการที่ระดับ .001 และ.05 และคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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นอกจากน้ีพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานดานความมั่นคงและโอกาสกาวหนาในการทํางาน ดาน
ลักษณะงานท่ีใหประโยชนตอสังคม ดานความสมดุลของชีวิต และคาตอบแทน มีความสามารถใน
การทํานายความผูกพันตอองคการไดสูงรอยละ 54.40 

 
2. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร 
 

 สิรินาตย กฤษฏาธาร (2551) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคกรและเปรียบเทียบความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตรจาก
พนักงานจํานวน 394 คน แบบสอบถามมี 2 สวนคือ ลักษณะประชากรศาสตรและความผูกพันตอ
องคกร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test แบบ
สองกลุมอิสระตอกันและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test เมื่อพบความแตกตาง ดวย
วิธีการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย
พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพ
สมรส รายไดสูงกวา 40,000 บาท ระยะเวลาการทํางาน 1-5 ป ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวาพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพรายไดตอเดือน และระยะเวลาการทํางานตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ดวงดาว เสวันนา และวิไลวรรณ เขตพงค (2548) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการ
ทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงาน ผลการศึกษาพบวาพนักงานมีแรงจูงใจในการ
ทํางานอยูในระดับปานกลางและความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก แรงจูงใจในการทํางาน
โดยรวมกับความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกันทางบวก คิดเปนรอยละ 18.49 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนลักษณะสวนบุคคลในเร่ือง เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได อายุการทํางาน และแผนกที่แตกตางกันไมมีผลทําใหแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพัน
ตอองคการแตกตางกัน 

 ชวัลณัฐ เหลาพูนพัฒน (2548) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันกับ
องคการ โดยมีความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรสื่อ ซึ่งไดกําหนดปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันกับ
องคการไว 4 ปจจัย ไดแก การไดรับการยอมรับจากองคการ ความเปนท่ีพึ่งพิงไดขององคการ ภาวะ
ผูนําแบบปฏิรูปและการรับรูความยุติธรรม สวนตัวแปรสื่อความพึงพอใจในงานที่นํามาใชใน
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การศึกษา ไดแก ความพึงพอใจในดานพลังจูงใจในงาน ดานผลตอบแทน ดานความกาวหนา ดาน
หัวหนางาน และดานเพ่ือนรวมงาน และในการศึกษาความผูกพันกับองคการไดนําแนวคิดของไม
เยอรและอัลเลนมาศึกษา ซึ่งประกอบดวยความผูกพันกับองคการดานจิตใจ ความผูกพันกับองคการ
ดานบรรทัดฐาน และความผูกพันกับองคการดานคงอยู ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอความ
ผูกพันกับองคการทุกปจจัยสงผลทางออมผานผลรวมทุกดานของความพึงพอใจในงานไปสูความ
ผูกพันกับองคการไดทุกดาน โดยการไดรับการยอมรับจากองคการสงผลทางออมผานความพึงพอใจ
ในงานดานพลังจูงใจในงาน ดานผลตอบแทน ดานหัวหนางาน และดานความกาวหนาไปสูความ
ผูกพันตอองคการดานจิตใจ ผานความพึงพอใจดานพลังจูงใจในงานและดานผลตอบแทนไปสูความ
ผูกพันกับองคการดานบรรทัดฐานและดานการคงอยู ในสวนปจจัยความเปนท่ีพึ่งพิงไดขององคการ
ไดสงผลทางออมผานความพึงพอใจในงานดานพลังจูงใจในงานไปสูความผูกพันองคการดานจิตใจ
ผานความพึงพอใจในงานดานพลังจูงใจในงานและดานผลตอบแทนไปสูความผูกพันกับองคการ
ดานบรรทัดฐาน และผานความพึงพอใจในงานดานผลตอบแทนไปสูความผูกพันกับองคการดาน
การคงอยู และปจจัยภาวะผูนําแบบปฏิรูปสงผลทางออมผานความพึงพอใจในงานพลังจูงใจในงาน
ดานผลตอบแทน และดานความกาวหนาไปสูความผูกพันกับองคการดานจิตใจ ผานความพึงพอใจ
ในงานดานพลังจูงในในงานและดานผลตอบแทนไปสูความผูกพันกับองคการดานบรรทัดฐาน และ
ผานความพึงพอใจในงานดานพลังจูงในในงาน ดานหัวหนางาน และดานผลตอบแทนไปสูความ
ผูกพันกับองคการดานคงอยู และปจจัยการรับรูความยุติธรรมสงผลทางออมผานความพึงพอใจใน
งานดานพลังจูงใจในงาน ดานผลตอบแทน และดานความกาวหนาไปสูความผูกพันกับองคการดาน
จิตใจ ผานความพึงพอใจในงานดานพลังจูงใจในงานและดานผลตอบแทนไปสูความผูกพันกับ
องคการดานบรรทัดฐาน และผานความพึงพอใจในงานดานพลังจูงใจในงาน ดานหัวหนางาน ดาน
ผลตอบแทน และดานความกาวหนาไปสูความผูกพันกับองคการดานคงอยู 
 จิรประภา สุดสาคร (2545) ไดศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของขาราชการ
กรมธนารักษกลุมตัวอยางคือ ขาราชการกรมธนารักษจํานวน 234 คน ผลการศึกษาพบวาระดับความ
ผูกพันตอองคการของขาราชการกรมธนารักษอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ีพบวา อายุ ระดับช้ัน
ทางราชการ บรรยากาศองคการ ดานการยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการดานการรับรูในผลงาน 
ดานความเปนอิสระในการทํางาน ดานการสนับสนุนของผูบังคับบัญชาและความพึงพอใจในดาน
การทํางาน ดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ดานความสัมพันธภายในองคการ ด านความมั่นคง
ปลอดภัยในการทํางาน ดานโอกาสกาวหนาในการทํางานเปนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 

 เกศรี คีรีเสถียร (2543) ไดศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  : 
กรณีศึกษาบริษัทในเครือเกษรกลุมตัวอยางคือ พนักงานของบริษัทในเครือเกษรจํานวน 202 คน  ผล
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การศึกษาพบวา ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะของงาน และประสบการณจาการทํางานมีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคการ นอกจากน้ีพบวา ลักษณะงานท่ีทาทาย การมีสวนรวมงานการบริหาร 
ความเช่ือถือขององคการ ระบบพิจารณาความดีความชอบ ความมีช่ือเสียงของหนวยงานและ
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เปนตัวแปรที่สามารถในการพยากรณความผูกพันตอองคการ 

 นุชติมา รอบคอบ (2542) ไดศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ : ศึกษา
เฉพาะกรณีองคการเภสัชกรรมกลุมตัวอยางคือ พนักงานองคการเภสัชกรรม สังกัดสํานักงานใหญ
ราชเทวี จํานวน 219 คน ผลการศึกษาพบวา อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสาขาวิชาที่จบ
การศึกษา ระยะเวลาในการํางาน ลักษณะของงานท่ีทํา ความรูสึกระหวางพนักงาน มีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคการ 

 วิไลวรรณ แพรกสงฆ (2542) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมอํานาจในงานกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตกลุมตัวอยางคือ พนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตจํานวน 308 คน ผลการศึกษาพบวาพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตยางรถยนตมีระดับความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง นอกจากน้ี อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ทํางานในองคการ การเพ่ิมอํา นาจในงานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เนตินา โพธ์ิประสระ (2541) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมและ
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทสิทธิผล 1919 จํา กัด กลุมตัวอยางคือ 
พนักงานบริษัทสิทธิผล 1919 จํากัดจํานวน 140 คน ผลการศึกษาพบวา สถานภาพสมรสและปจจัย
เกี่ยวกับการทํางานท้ังหาตัวแปร มีอิทธิพลและการอธิบายการมีสวนรวมอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติ 
และเพศ ปจจัยเกี่ยวของกับการทํางานมีเพียงสองตัวแปรคือ สัมพันธภาพกับผูบัง คับบัญชา และ
ผลประโยชนที่ไดจากงาน ที่มีอิทธิพลและอธิบายความผูกพันตอองคการไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นอกจากน้ีพบวาองคประกอบของการมีสวนรวม และความแตกตางของระดับการมีสวนรวมมี
ผลทํา ใหความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  
3. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร 
 

 อัจฉรา เนียมหอม (2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกร 
คุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันตอองคกร : กรณีศึกษาธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการรับรูความยุติธรรมในองคกร คุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงาน เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกรกับความ
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ผูกพันตอองคกร คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกร และการรับรูความยุติธรรมใน
องคกรกับคุณภาพชีวิการทํางาน สรางสมการทํานายความผูกพันตอองคกรจากการรับรูความยุติธรรม
ในองคกรและคุณภาพชีวิตการทานของกลุมตัวอยาง ศึกษาจากพนักงานธนาคาร ผลการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานหญิง อายุระหวาง 26-30 ป มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอายุ
งานในธนาคารนอยกวา 3 ป มีระดับตําแหนง เจาหนาท่ี 1-5 หรือเทียบเทา สังกัดสํานักงานใหญ จากผล
การศึกษาพบวา การรับรูความยุติธรรมในองคกรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง การรับรูระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับสูงและพบวา ความผูกพันตอองคกรในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูความยุติธรรมในองคการมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความผูกพันตอองคกร ดานผลตอบแทน กระบวนการ การปฏิสัมพันธตอกันระหวาง
หัวหนาและลูกนอง มีความผูกพันตอองคกรทางบวกกับความผูกพันตอองคกร คุณภาพชีวิตการทํางาน
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร ดานคาตอบแทน สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ไม
เปนอันตรายตอสุขภาพการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน โอกาสในการกาวหนา สังคมสัมพันธ 
ลักษณะการบริหารงานภาวะอิสระจากงาน ความภูมิใจในองคกร มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ และตัวแปรที่สามารถทํานายความผูกพันตอองคกรไดแก คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ดานโอกาสในการกาวหนา ดานความภูมิใจในองคการ ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดาน
การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน และภาวะอิสระจากงาน การรับรูความยุติธรรมในองคการดานการ
ปฏิสัมพันธตอกันระหวางหัวหนาและลูกนอง ดานผลตอบแทน โดยมีสัมประสิทธ์ิการทํางาน                 
เทากับ 58% 

 วเรศ ทยามัมทิรนันท (2547) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคกร : กรณีศึกษาฝายปฏิบัติการคลังสินคาการบินไทย บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานฝายปฏิบัติการคลังสินคาการบินไทย บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 311 คน จากจํานวนประชากร จํานวน 1,395 คน โดยวิธีการ สุม
แบบแบงช้ันภูมิตามสัดสวน เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม โดยไดรับแบบสอบถามคืน 
จํานวน 311 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ในการพิสูจนสมมติฐานกําหนดคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

  ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ความผูกพัน 
ตอองคการอยูในระดับสูง เพื่อพิจารณารายดาน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยางท้ัง 7 
ดาน ไดแก ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและพอเพียง สภาพที่ทํางานท่ีปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 
การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ความกาวหนาในการทํางาน ความมั่นคงในการทํางาน สังคม 



47 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

สัมพันธลักษณะการบริหาร อยูในระดับปานกลาง แตดานภาวะอิสระจากงานอยูในระดับสูง ระดับ
ความผูกพันตอองคการทั้ง 4 ดานคือ ความจงรักภักดีตอองคการ การทุมเทใหกับงาน การยอมรับ
เปาหมาย และคานิยมขององคการ ความภาคภูมิใจในองคการอยูในระดับสูง การทดสอบสมมติฐาน
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง ในทิศ
ทางบวก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.334 ที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 รุจี อุศศิลปศักดิ์ (2546) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิต
ในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง
เชียงใหม และไดสรางสมการพยากรณความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารจากปจจัย
สวนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทํางาน กลุมตัวอยาง เปนพนักงานธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 250 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม 3 ชุด ประกอบดวย
แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล แบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานและแบบวัดความยึดมั่นผูกพันตอ
องคกรสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระยะเวลาท่ีทํางานในองคกร และระดับเงินเดือนที่ไดรับมี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกรโดยรวม คุณภาพชีวิต
ในการทํางานทุกดานไดแก ดานรายไดและผลประโยชนตอบแทน ดานการพัฒนาศักยภาพ ดาน
ความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหาร ดานความภูมิใจในองคกร และดานความ
มั่นคงในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกร
โดยรวม และตัวแปรที่มีอิทธิพลในการพยากรณความยึดมั่นผูกพันตอองคกรโดยรวม คือ คุณภาพชีวิต
ในการทํางานดานความภูมิใจในองคกร คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในการทํางาน 
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสังคมสัมพันธและปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ซ่ึงสามารถพยากรณได         
รอยละ 58 

 สุพิณดา คิวานนท (2545) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน ความ
ผูกพันตอองคการและผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส โดยมีกลุม
ตัวอยางเปนพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับผูบริหาร จํานวน 295 คน ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และผลการปฏิบัติงานอยูในระดับปาน
กลาง ซ่ึงพนักงานที่มีรายไดและอายุการทํางานแตกตางกัน จะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน 
และพนักงานท่ีมีเพศ รายได และอายุการทํางานแตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนักงาน 
และคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากน้ี
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ความผูกพันตอองคการโดยรวมไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แตความผูกพัน
ตอองคการดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการมี
ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสรุปไดวาตัวแปรความผูกพันตอองคการดาน
ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมาก เพื่อประโยชนขององคการ มีอํานาจพยากรณผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานไดรอยละ 2 

 ดรุณศรี สิริยศธํารง (2542) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการของพยาบาลหองผาตัดโรงพยาบาลศูนย โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน ในการ
สอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลหองผาตัดน้ันไดศึกษาตามแนวคิดของวอลตัน 
ประกอบดวย เร่ืองคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ดานโอกาสที่ไดรับการพัฒนาและใชความสามารถของบุคคล ดานโอกาสความกาวหนาและ
ความมั่นคงในการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการทํางานและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดานสิทธิ
สวนบุคคลในการทํางาน ดานการทํางานและการดําเนินชีวิตโดยรวม ดานการทํางานที่เปน
ประโยชนตอสังคม ทั้งน้ีในสวนของความยึดมั่นผูกพันตอองคกรไดใชแนวคิดของมาวเดย สเตียรส 
และพอรเตอรในการศึกษาประกอบดวย การมีความเช่ือมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคกร การมีความเต็มใจท่ีจะใชความเพียรพยายามอยางมากเพ่ือทําประโยชนในองคกร 
การมีความปรารถนาท่ีจะธํารงรักษาการเปนสมาชิกภาพขององคกร ซึ่งผลการศึกษาพบวา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยพยาบาลหองผาตัดมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง แตมีความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง 

  จากผลการศึกษางานวิจัยท้ังหมดดังกลาวขางตนนั้น จะเห็นไดวาความผูกพันตอองคกร
นั้นมีความสําคัญ เพราะเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมี
การศึกษาอยางแพรหลาย ซ่ึงแสดงผลท่ีไดจากคุณภาพชีวิตการทํางานมีผลกับความผูกพันตอองคกร 
ถาคุณภาพชีวิตการทํางานไดรับการตอบสนองจากองคกรสูง จะทําใหเกิดความเปนความผูกพันตอ
องคกร ผลงานวิจัยจึงขอต้ังสมมติฐานวา “คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกร”  
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  

  การวิจัยคร้ังน้ี เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยสํารวจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใต   
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี” ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี คือ บุคลากรประจําภาควิชาตางๆ จํานวน 16 
ภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 1,551 คน (อางอิง: งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มิถุนายน 2556) 
 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชสูตรการหากลุมตัวอยางของ  

Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
แบบแบงช้ัน (Stratified random sampling) ในแตละภาควิชา และกําหนดใหไดสัดสวนกันในการ
เลือกกลุมตัวอยางบุคลากรจากภาควิชาตางๆ  
 ขนาดของตัวอยาง (Sample Size) คือ บุคลากรจากสังกัดภาควิชาตางๆ จํานวน 16 
ภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จากสูตรการคํานวณหาขนาดตัวอยาง 

 

n    =    N 

              1+Ne2 
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 กําหนดให   n  หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N  หมายถึง ขนาดของประชากร ในท่ีนี้หมายถึง 1,551 คน 
  e  หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนของการสุม ในท่ีนี้หมายถึง 0.05 
 ดังนั้นที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ขนาดของกลุมตัวอยางจะมีจํานวน 320 คน นํามา
กําหนดขนาดบุคลากรในแตละภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  และใช
วิธีการสุมแบบมีระบบมาเลือกกลุมตัวอยาง 

 

ตารางท่ี 1  จํานวนบุคลากรจากสังกัดภาควิชาตางๆ จํานวน 16 ภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ภาควิชา N n 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร  185 38 

ภาควิชาจักษุวิทยา  55 11 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร  55 11 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  113 25 
ภาควิชารังสีวิทยา  205 42 
ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการส่ือ 50 10 
ความหมาย    
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  82 17 

ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว  63 13 
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 28 6 
ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน  22 5 
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู  23 5 
ภาควิชาศัลยศาสตร 141 30 
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา  82 17 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  29 6 
ภาควิชาออรโธปดิกส  69 14 
ภาควิชาอายุรศาสตร 349 70 

รวม 1,551 320 
ที่มา : งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มิถุนายน 2556 



51 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 ผูศึกษาวิจัยไดสรางเคร่ืองมือสําหรับใชในการเก็บขอมูลของงานวิจัย ซึ่งไดศึกษาวิธีการ
สรางเคร่ืองมือจากเอกสารและตําราท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนแนวคิด และทฤษฏีตางๆ ของงานวิจัยดาน
ความสมัพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฏี และวัตถุประสงคในการวิจัย โดยแบงไดเปน 3 สวนดังน้ี 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลโดยทั่วไปของบุคลากรภายใตคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนคําถามแบบปลายปดจํานวน 7 ขอ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
การศึกษา ตําแหนงหนาท่ี คาตอบแทน และประสบการณในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ 

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยครอบคลุม
ตามแนวคิดของ Huse and Cumming (1985) ซึ่งผูวิจัยประยุกตจากแบบสอบถามของนุชจิรา ตะสุ                  
พ.ศ.2552 และพีระศิลป รัตนหิรัญกร พ.ศ.2554 โดยสอบถามในดานความเหมาะสมของคาตอบแทน
ตอภาระงาน ดานความกาวหนาในหนาท่ี ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน  

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ดานสิทธิ
สวนบุคคลในการทํางาน และดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต รวมจํานวนทั้งส้ิน 48 ขอ มีลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.
2546:122) โดยมีการกําหนดระดับคุณภาพชีวิตแบงเปน 5 ระดับ โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถ
เลือกตอบไดเพียงระดับเดียวเทาน้ัน ดังน้ี 

 มากท่ีสุด  หมายถึง  ความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด ใหคะแนนเปน 5  
 มาก หมายถึง  ความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นมาก    ใหคะแนนเปน 4 

 ปานกลาง หมายถึง  ความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นปานกลาง ใหคะแนนเปน 3 

 นอย หมายถึง  ความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นนอย ใหคะแนนเปน 2 

 นอยท่ีสุด  หมายถึง  ความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นนอยที่สุด  ใหคะแนนเปน 1 

 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลความผูกพันตอองคกร โดยมีความครอบคลุม
องคประกอบดานความผูกพันตอองคกร 3 ดาน ตามแนวคิดของ Steers (1982) ซึ่งผูวิจัยประยุกตจาก
แบบสอบถามของจิราภรณ นอยนคร พ.ศ.2551 โดยสอบถามในดานความภาคภูมิใจและการยอมรับ
ในเปาหมายขององคกร ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกร และความศรัทธาดานเปา
หมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต รวมจํานวนท้ังส้ิน 21 ขอ มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert (บุญธรรม ปรีดาบริสุทธ์ิ. 2546:122) โดยมีการ
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กําหนดระดับคุณภาพชีวิตแบงเปน 5 ระดับ โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดเพียงระดบั
เดียวเทานั้น ดังนี้ 
 มากท่ีสุด  หมายถึง  ความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด ใหคะแนนเปน 5  
 มาก หมายถึง  ความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นมาก    ใหคะแนนเปน 4 

 ปานกลาง หมายถึง  ความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นปานกลาง ใหคะแนนเปน 3 

 นอย หมายถึง  ความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นนอย ใหคะแนนเปน 2 

 นอยท่ีสดุ  หมายถึง  ความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นนอยที่สุด  ใหคะแนนเปน 1 

 สําหรับการกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) ของ
คะแนนช้ีวัดเปน 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยใชเกณฑการ
ประมาณคาของเบส (Best. 1978:169-175) โดยใชคะแนนสูงสุด ลบดวย คะแนนตํ่าสุด แลวนํามา
หารดวยจํานวนกลุมหรือระดับการวัดที่ตองการจึงไดเกณฑการคิดคะแนน ดังนี้  

 (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด)  =  (5 - 1)   = 0.8 คือความกวางของช้ัน 
  จํานวนระดับการวัดที่ตองการ     5 

 จากการคํานวณคาเฉลี่ยขางตน สามารถแปลความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานและ
ความผูกพัน ตอองคกรได ดังนี้ 

ระดับคาเฉล่ีย การแปลความหมาย 

 4.21 – 5.00 ระดับคุณภาพชีวิตหรือความผูกพันตอองคกรระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

 3.41 – 4.20 ระดับคุณภาพชีวิตหรือความผูกพันตอองคกรระดับความคิดเห็นมาก 

  2.61 – 3.40 ระดับคุณภาพชีวิตหรือความผูกพันตอองคกรระดับความคิดเห็นปานกลาง 

 1.81 – 2.60 ระดับคุณภาพชีวิตหรือความผูกพันตอองคกรระดับความคิดเห็นนอย 

 1.00 – 1.80  ระดับคุณภาพชีวิตหรือความผูกพันตอองคกรระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 
  1. นําแบบสอบถามที่จัดทําข้ึนมาเสนอตออาจารยผู เช่ียวชาญจํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบพิจารณาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และครอบคลุมวัตถุประสงคของการ
วิจัย  
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 2. นําแบบสอบถามที่นําเสนอแกอาจารยผูเช่ียวชาญมาแกไข ปรับปรุงเนื้อหาใหตรงกับ
วัตถุประสงค โดยตรวจสอบความถูกตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย (สุวิมล           
ติรกานันท. 2548 : 147-148) และการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
(Item-Objective Congruence Index: IOC) ซึ่งตองมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไป  
 3. นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากอาจารยผูเช่ียวชาญ และผานความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษานํามาทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดีจํานวน 30 คน กับกลุมท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางในการศึกษา เพื่อหาคาความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ( Alpha 

coefficient) ตามวิธีของคอนบราค (Cronbach) หากไดคาความเช่ือมั่นนอยกวา 0.75 ผูวิจัยตอง
ปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ัง แตหากมีคาความเช่ือมั่นมากกวาหรือเทากับ 0.75 ผูวิจัยสามารถนํา
แบบสอบถามที่ผานการพิจารณาเปนที่เรียบรอยแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมวิจัยตอไป  
 ทั้งน้ี จากการนําแบบสอบถามมาทดลองใชกับบุคลากรภายใตคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีจํานวน 30 คน ไดคาความเช่ือมั่นแบบสอบถามเทากับ 0.95 ดังรายละเอียด
ตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2 คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 
ลําดับ คุณภาพชีวิตในการทํางาน คาความเช่ือมั่น 

1 ดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน 0.92 

2 ดานความกาวหนาในหนาท่ี 0.85 

3 ดานมั่นคงในหนาท่ี 0.82 

4 ดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน 0.73 

5 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา 0.83 

6 ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 0.80 

7 ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน 0.80 

8 ดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต 0.62 

 ความผูกพันตอองคกร  

1 ความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร 0.85 

2 ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกร 0.81 

3 ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต 0.70 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1. ผูวิจัยดําเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงคณบดี                 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลงานวิจัย 

2. ติดตอประสานงานกับคณบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ดวยตนเอง
เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคในการวิจัย และขอความอนุเคราะหในการรวมมือดังกลาว 

3. ติดตอประสานงานไปยังหัวหนาภาควิชาเพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามไปยัง
บุคลากรประจําภาควิชาในการขอความรวมมือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนด โดยผูวิจัยรอรับ
แบบสอบถามคืนหลังจากผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนแลวมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท้ัง 3 
สวน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

 
การวิเคราะหขอมลู 

 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
ดังนี้ 

1. ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงหนาท่ี คาตอบแทน และประสบการณในการทํางาน วิเคราะหโดยใชแจกแจงความถี่และหา
คารอยละ (Percentage) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรภายใตคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีจําแนกตามเกณฑแตละดาน โดยใชการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) คารอย
ละ (Percentage) คาเฉล่ีย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรภายใตคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีในภาพรวมและวิเคราะหในแตละดาน  โดยใชการแจกแจงคาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4. ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากร โดยใชสถิติ t-test สําหรับตัวแปรยอย 2 กลุม และกรณีตัวแปรกลุมยอยมากกวา 
2 กลุม ใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 
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5. เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคกร วิเคราะหโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ โดยวิธีของเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation)  
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมลู 
  

การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค
ในการศึกษาคือเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากประชากรเปาหมาย  ซึ่งเปนบุคลากรประจําภาควิชาตางๆ จํานวน 16 ภาควิชาภายใตคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 320 คน ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห
ขอมูลผูวิจัยไดแบงเนื้อหาการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล  
2. ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
3. ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกร 
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง

หนาท่ี คาตอบแทนและประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันจะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาท่ี คาตอบแทนและประสบการณในการทํางานที่แตกตางกันจะสงผลตอความผูกพันตอองคกร
ที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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สัญลกัษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะห 
 

n หมายถึง    จํานวนกลุมตัวอยางที่ศึกษา 

X   หมายถึง    คาเฉล่ียเลขคณิตของขอมูลทีไ่ดจากกลุมตัวอยาง (Mean) 
S.D. หมายถึง    คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง                          

(Standard deviation) 
F หมายถึง คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
t หมายถึง คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
p-value  หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance)  
r  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product 

moment correlation) 
df หมายถึง  ช้ันหรือองศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
S.S. หมายถึง ผลรวมยกกําลังสองของคาเบ่ียงเบน (Sum of Square) 
M.S. หมายถึง คาเฉล่ียความเบ่ียงเบนกําลังสอง (Mean of Square) 
*  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  
สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 

 
การวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนน้ีเปนการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ภาควิชา ตําแหนงหนาท่ี คาตอบแทนและ
ประสบการณในการทํางาน การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และนําเสนอเปน
คารอยละ (Percentage) ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 
(n = 320 คน) 

ปจจัยสวนบุคคล ความถี่ รอยละ 
เพศ   

ชาย 101 31.56 
หญิง 219 68.44 

อายุ   
21-30 ป 97 30.32 
31-40 ป 149 46.56 
41-50 ป 65 20.31 
51 ปขึ้นไป 9 2.81 

ระดับการศึกษา   
ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา 25 7.81 
ปริญญาตร ี 212 66.25 
ปริญญาโท 81 25.31 
ปริญญาเอก 2 0.63 

ภาควิชา   
กุมารเวชศาสตร 38 11.88 
จักษุวิทยา 11 3.44 
จิตเวชศาสตร 11 3.44 
พยาธิวิทยา 25 7.81 
รังสีวิทยา 42 13.13 
วิทยาศาสตรสื่อความหมาย 10 3.13 
วิสัญญวีิทยา 17 5.31 
เวชศาสตรครอบครัว 13 4.06 
เวชศาสตรฉุกเฉิน 6 1.88 
เวชศาสตรชุมชน 5 1.56 
เวชศาสตรฟนฟู 5 1.56 
ศัลยศาสตร 30 9.38 
สูติศาสตร นรีเวช 17 5.31 
โสด คอ นาสิก 6 1.87 
ออรโธปดิกส 14 4.37 
อายุรศาสตร 70 21.87 



59 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล (ตอ) 
(n = 320 คน) 

ปจจัยสวนบุคคล ความถี่ รอยละ 
ตําแหนงหนาท่ี   

เจาหนาท่ีเลขานุการ 29 9.06 
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 45 14.06 
เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 22.19 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 33.13 
เจาหนาท่ีการเงิน 23 7.19 
เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 8.13 
อื่น ๆ 20 6.24 

คาตอบแทน   
นอยกวา 10,000 บาท 1 0.31 
10,001 - 15,000 บาท 29 9.06 
15,001 - 20,000 บาท 121 37.81 
20,001 - 25,000 บาท 116 36.25 
25,001 บาทข้ึนไป 53 16.57 

ประสบการณในการทํางาน   
นอยกวา 2 ป 13 4.06 
2 - 4 ป 73 22.81 
มากกวา 4 - 6 ป 109 34.06 
มากกวา 6 - 8 ป 59 18.44 
มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 20.63 

   
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวา 
ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ กลุมตัวอยางจํานวน 320 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

219 คน คิดเปนรอยละ 68.44 และเพศชาย จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 31.56 
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ กลุมตัวอยางจํานวน 320 คน มีอายุประมาณ 31-40 ปมากท่ีสุด 

จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 46.56 รองลงมาคือ 21-30 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 30.32 อายุ 
41-50 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 20.31 และอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.81 

ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา กลุมตัวอยางจํานวน 320 คน ศึกษาระดับปริญญา
ตรีมากที่สุด จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 66.25 รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน 81 คน คิดเปนรอย
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ละ 25.31 ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.81 และปริญญาเอก จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 0.63 

ปจจัยสวนบุคคลดานภาควิชา กลุมตัวอยางจํานวน 320 คน ปฏิบัติงานในภาควิชา
อายุรศาสตรมากท่ีสุด จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 21.87 รองลงมาคือรังสีวิทยา จํานวน 42 คน คิด
เปนรอยละ 13.13 กุมารเวชศาสตร จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 11.88 ศัลยศาสตร จํานวน 30 คน คิด
เปนรอยละ 9.38 พยาธิวิทยา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.81 วิสัญญีและสูติศาสตรนรีเวชมีจํานวน
เทากันคือ 17 คน คิดเปนรอยละ 5.31 ออรโธปดิกส จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.37 เวชศาสตร
ครอบครัว จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.06 จักษุวิทยาและจิตเวชศาสตรมีจํานวนเทากันคือ 11 คน 
คิดเปนรอยละ 3.44 วิทยาศาสตรสื่อความหมาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.13 เวชศาสตรฉุกเฉิน
และโสด คอ นาสิกมีจํานวนเทากันคือ 6 คน คิดเปนรอยละ 1.88 และเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตร
ฟนฟูมีจํานวนเทากันคือ 5 คน คิดเปนรอยละ 1.56 

ปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงหนาท่ี กลุมตัวอยางจํานวน 320 คน ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาท่ีเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 33.13 รองลงมาคือ
เจาหนาที่ธุรการจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 22.19 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 45 
คน คิดเปนรอยละ 14.06 เจาหนาที่เลขานุการ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 9.06 เจาหนาท่ีพัสดุ/
จัดซื้อ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.13 เจาหนาที่การเงิน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 7.19 และ
อื่น ๆ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.24 

ปจจัยสวนบุคคลดานคาตอบแทน กลุมตัวอยางจํานวน 320 คน ไดรับคาตอบแทน
ประมาณ 15,001 - 20,000 บาทมากที่สุด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 37.81 รองลงมาคือ 20,001 - 
25,000 บาท จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 36.25 คาตอบแทน 25,001 บาทขึ้นไป จํานวน 53 คน คิด
เปนรอยละ 16.57 คาตอบแทน 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 9.06 และ
คาตอบแทนนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.31 

ปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางจํานวน 320 คน มี
ประสบการณในการทํางานมากกวา 4 - 6 ปมากท่ีสุด จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 34.06 รองลงมา
คือ 2 - 4 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 22.81 มากกวา 8 ปขึ้นไป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 
20.63 มากกวา 6 - 8 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 18.44 และนอยกวา 2 ป จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 4.06 
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สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 

การวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนน้ีเปนการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานไดแก 
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน ดานความกาวหนาใน
หนาท่ี ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน  ดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน 
และดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต การวิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตารางท่ี 4-12 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม 

(n = 320 คน) 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน X   S.D. แปลผล 

1.  ดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน 3.88 0.66 มาก 
2.  ดานความกาวหนาในหนาท่ี 4.02 0.57 มาก 
3.  ดานความมั่นคงในหนาท่ี 3.99 0.52 มาก 
4.  ดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน 4.26 0.46 มากท่ีสุด 
5.  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา 4.05 0.47 มาก 
6.  ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 4.03 0.48 มาก 
7.  ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน 3.97 0.53 มาก 
8.  ดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต 3.50 0.56 มาก 

ภาพรวม 3.96 0.41 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยาง
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก ( X  = 3.96, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว
พบวาทุกดานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมากที่สุดและมาก ตามลําดับ โดยดานท่ีกลุม
ตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีที่สุดคือดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน ( X  = 4.26, S.D. = 
0.46) รองลงมาคือดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ( X  = 4.05, S.D. = 0.47) และ
ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ( X  = 4.03, S.D. = 0.48) ตามลําดับ    
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอ                 
ภาระงาน 

(n = 320 คน) 

  ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

1.  ทานไดรับคาตอบแทน
อยางเหมาะสมตอภาระงาน
ท่ีทานไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 

0 
(0.00) 

8 
(2.50) 

86 
(26.88) 

155 
(48.44) 

71 
(22.18) 

3.90 0.76 มาก 

2.  ทานไดรับคาตอบแทนท่ี
เหมาะสมตอตําแหนงหนาท่ี 
และความรูความสามารถ 

0 
(0.00) 

8 
(2.50) 

72 
(22.50) 

189 
(59.06)  

51 
(15.94) 

3.88 0.68 มาก 

3.  คาตอบแทนท่ีทานไดรับ
มีความเหมาะสมและเปน
ธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับ
ลักษณะงานเดียวกันของ
หนวยงานอื่น 

1 
(0.31) 

12 
(3.75) 

67 
(20.94) 

186 
(58.13) 

54 
(16.87) 

3.87 0.73 มาก 

4.  คาตอบแทนท่ีทานไดรับ
มีความเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิต 

1 
(0.31) 

26 
(8.13) 

74 
(23.13) 

161 
(50.31) 

58 
(18.12) 

3.77 0.84 มาก 

5.  คาตอบแทนท่ีทานไดรับ
มีผลอยางแรงกลาในการ
ยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคกร 

1 
(0.31) 

12 
(3.75) 

66 
(20.63) 

181 
(56.56) 

60 
(18.75) 

3.89 0.75 มาก 

6.  คาตอบแทนท่ีทานไดรับ
ทําใหทานมีความเต็มใจใน
การทุมเททํางานใหแก
องคกรอยางเต็ม
ความสามารถ 

0 
(0.00) 

10 
(3.13) 

63 
(19.69) 

175 
(54.68) 

72 
(22.50) 

3.96 0.73 มาก 

    ภาพรวมความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน 3.88 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก 



63 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

( X  = 3.88, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาทุกขอมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใน
ระดับมาก โดยขอที่กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีที่สุดคือคาตอบแทนท่ีไดรับทําใหมี
ความเต็มใจในการทุมเททํางานใหแกองคกรอยางเต็มความสามารถ  ( X  = 3.96, S.D. = 0.73) 
รองลงมาคือการไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสมตอภาระงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

( X  = 3.90, S.D. = 0.76) และคาตอบแทนท่ีไดรับมีผลอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคกร ( X  = 3.89, S.D. = 0.75) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาในหนาท่ี 

(n = 320 คน) 

 ดานความกาวหนาใน
หนาท่ี 

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

1.  ทานไดรับโอกาสในการ
แสดงออกทางดานทักษะ 
ความรู ความสามารถ ใน
การทํางานอยางเต็มท่ี 

0 
(0.00) 

2 
(0.63) 

59 
(18.44) 

162 
(50.63) 

97 
(30.30) 

4.10 0.70 มาก 

2.  การเลือ่นตําแหนงใน
องคกรของทานเปนไปดวย
ความเสมอภาค และมี
กระบวนการท่ีความ
ยุติธรรม 

1 
(0.31) 

3 
(0.94) 

64 
(20.00) 

170 
(53.13) 

82 
(25.62) 

4.02 0.72 มาก 

3.  บุคลากรในองคกรไดรับ
การสนับสนุนใหเกิด
ความกาวหนาในหนาท่ีการ
งาน 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

57 
(17.81) 

199 
(62.19) 

63 
(19.69) 

4.01 0.62 มาก 

4.  องคกรใหการสนับสนุน
แกบุคลากรในการเสนอ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคใน
การทํางาน 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

53 
(16.56) 

194 
(60.63) 

72 
(22.50) 

4.05 0.63 มาก 

5.  ทานไดรับมอบหมาย
ภาระงานท่ีแสดงถึง
ความกาวหนามากขึ้น
กวาเดิมในทุกๆ ป 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

69 
(21.56) 

162 
(50.63) 

88 
(27.50) 

4.05 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาในหนาท่ี (ตอ) 
(n = 320 คน) 

 ดานความกาวหนาใน
หนาท่ี 

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

6.  ทานมีโอกาสไดรับการ
เลื่อนตําแหนงหนาท่ีให
สูงขึ้นในทุก ๆ ป 

3 
(0.94) 

8 
(2.50) 

68 
(21.25) 

174 
(54.38) 

67 
(20.93) 

3.91 0.77 มาก 

    ภาพรวมความกาวหนาในหนาท่ี 4.02 0.57 มาก 
 
 จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาในหนาท่ี 
พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก ( X  = 4.02, S.D. = 0.57) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาทุกขอมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีกลุม
ตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีที่สุดคือการไดรับโอกาสในการแสดงออกทางดานทักษะ 
ความรู ความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี ( X  = 4.10, S.D. = 0.70) รองลงมาคือองคกรใหการ
สนับสนุนแกบุคลากรในการเสนอความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน  ( X  = 4.05, S.D. = 0.63) 
และการไดรับมอบหมายภาระงานท่ีแสดงถึงความกาวหนามากข้ึนกวาเดิมในทุกๆ  ป ( X  = 4.05, 
S.D. = 0.70) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในหนาท่ี 
(n = 320 คน) 

  ดานความม่ันคงในหนาท่ี 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (รอยละ) 

X   S.D. แปลผล นอย
ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก 

มาก
ท่ีสุด 

1.  ทานไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาใหทํางานท่ีมี
ความสําคัญยิ่งตอองคกรเปน
ประจํา 

0 
(0.00) 

4 
(1.25) 

77 
(24.06) 

192 
(60.00) 

47 
(14.69) 

3.88 0.65 มาก 

2.  ทานมีความพึงพอใจใน
ตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีทาน
ทํา 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

54 
(16.88) 

207 
(64.69) 

58 
(18.12) 

4.00 0.60 มาก 

3.  ทานเคยไดรับการแสดง
ความยินดีกับผลงานท่ีทําให
องคกร 

1 
(0.31) 

6 
(1.88) 

81 
(25.31) 

187 
(58.44) 

45 
(14.06) 

3.84 0.68 มาก 

4.  ทานคิดวาจะสามารถ
ประสบผลสําเร็จกับหนาท่ี
การทํางานไดภายใตองคกร 

0 
(0.00) 

3 
(0.94) 

57 
(17.81) 

193 
(60.31) 

67 
(20.94) 

4.01 0.65 มาก 

5.  ทานเช่ือวาองคกรสามารถ
ใหความม่ันคงระยะยาวตอ
หนาท่ีการทํางาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

53 
(16.56) 

185 
(57.81) 

82 
(25.63) 

4.09 0.64 มาก 

6.  ทานมีความเช่ือม่ันใน
ความม่ันคงและความสําเร็จ
ขององคกร 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

46 
(14.38) 

183 
(60.31) 

81 
(25.31) 

4.10 0.62 มาก 

    ภาพรวมดานความม่ันคงในหนาท่ี 3.91 0.52 มาก 
 
 จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในหนาท่ี 
พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก ( X  = 3.91, S.D. = 0.52) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาทุกขอมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีกลุม
ตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีที่สุดคือความเช่ือมั่นในความมั่นคงและความสําเร็จขององคกร 

( X  = 4.10, S.D. = 0.62) รองลงมาคือเช่ือวาองคกรสามารถใหความมั่นคงระยะยาวตอหนาท่ีการ
ทํางาน ( X  = 4.09, S.D. = 0.64) และความคิดท่ีวาคิดวาจะสามารถประสบผลสําเร็จกับหนาท่ีการ
ทํางานไดภายใตองคกร ( X  = 4.01, S.D. = 0.65) ตามลําดับ 



66 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน 
(n = 320 คน) 

  ดานสภาพแวดลอม
สถานท่ีทํางาน 

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1.  สถานท่ีทํางานภายใน
หนวยงานของทานมีความ
สะอาด แสงสวางเพียงพอ 
อากาศถายเทไดสะดวก 
และมีความปลอดภัยเปน
อยางสูง 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

27 
(8.44) 

150 
(46.88) 

142 
(44.37) 

4.35 0.64 มากท่ีสุด 

2.  เครื่องใชภายใน
สํานักงานของทานมีความ
เหมาะสม รูสึกปลอดภัย 
และมีครบถวนตอภาระ
งานท่ีไดรับ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

30 
(9.38) 

181 
(56.56) 

109 
(34.06) 

4.24 0.61 มากท่ีสุด 

3.  มีระบบสาธารณูปโภค
อยางเหมาะสม เชน หองนํ้า 
ไฟฟา ประปา เปนตน 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

24 
(7.50) 

195 
(60.94) 

100 
(31.25) 

4.23 0.58 มากท่ีสุด 

4.  มีระบบการควบคุมการ
ทํางานโดยการตอกบัตร / 
ลงเวลาหรือสแกน
ลายนิ้วมือ 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

20 
(6.25) 

128 
(40.00) 

171 
(53.44) 

4.46 0.62 มากท่ีสุด 

5.  ทานสามารถใชสิทธิ
การลาในกรณีตางๆ อาทิ 
ลากิจ หรือลาปวย ไดตาม
ระเบียบหรือประกาศของ
องคกรตามท่ีกําหนดไว 

0 
(0.00) 

3 
(0.94) 

27 
(8.44) 

168 
(52.50) 

122 
(38.12) 

4.27 0.65 มากท่ีสุด 

6.  องคกรจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพแกบุคลากรอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

0 
(0.00) 

4 
(1.25) 

69 
(21.56) 

164 
(51.25) 

83 
(25.94) 

4.01 0.72 มาก 

    ภาพรวมดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน 4.26 0.46 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพแวดลอมสถานที่
ทํางาน พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.26, 
S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาทุกขอมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก
ที่สุดและมาก ตามลําดับ โดยขอที่กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีที่สุดคือระบบการ
ควบคุมการทํางานโดยการตอกบัตร / ลงเวลาหรือสแกนลายนิ้วมือ  ( X  = 4.46, S.D. = 0.62) 
รองลงมาคือสถานท่ีทํางานภายในหนวยงานมีความสะอาด แสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทได
สะดวก และมีความปลอดภัยเปนอยางสูง  ( X  = 4.35, S.D. = 0.64) และสามารถใชสิทธิการลาใน
กรณีตางๆ อาทิ ลากิจ หรือลาปวย ไดตามระเบียบหรือประกาศขององคกรตามท่ีกําหนดไว  ( X  = 
4.27, S.D. = 0.65) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชา  
(n = 320 คน) 

ดานความสัมพันธกับ 
เพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา  

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มาก

ท่ีสุด 
1.  เม่ือทานมีปญหาท่ี
เกี่ยวกับภาระงานท่ีทํา ทาน
สามารถขอคําปรึกษา
แนะนําจากผูบังคับบัญชา 

0 
(0.00) 

2 
(0.63) 

61 
(19.06) 

205 
(64.06) 

52 
(16.25) 

3.95 0.61 มาก 

2.  ทานไดรับความนับถือ
และความไววางใจจาก
เพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

33 
(10.31) 

227 
(70.94) 

60 
(18.75) 

4.08 0.53 มาก 

3.  องคกรจัดกิจกรรมดาน
การสรางความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชาและเพ่ือน
รวมงาน 

0 
(0.00) 

4 
(1.25) 

54 
(16.88) 

196 
(61.25) 

66 
(20.62) 

4.01 0.65 มาก 

4.  ภายในองคกรของทานมี
การรวมกันทํางานอยางเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

37 
(11.56) 

203 
(63.44) 

80 
(25.00) 

4.13 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา (ตอ) 

(n = 320 คน) 
ดานความสัมพันธกับ 
เพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา  

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

5.  ทานสามารถแสดงความ
คิดเห็นในการทํางานกับ
เพ่ือนรวมงาน และ
ผูบังคับบัญชาได 

0 
(0.00) 

3 
(0.94) 

43 
(13.44) 

211 
(65.94) 

63 
(19.68) 

4.04 0.60 มาก 

6.  ผูบังคับบัญชามีความ
เสมอภาคตอบุคลากรอยาง
เทาเทียมกัน 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

43 
(13.44) 

205 
(64.06) 

71 
(22.19) 

4.08 0.60 มาก 

    ภาพรวมดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา  4.05 0.47 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก 
( X  = 4.05, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาทุกขอมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใน
ระดับมาก โดยขอที่กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีที่สุดคือภายในองคกรมีการรวมกัน
ทํางานอยางเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  ( X  = 4.13, S.D. = 0.59) รองลงมาคือการไดรับความนับถือ
และความไววางใจจากเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ( X  = 4.08, S.D. = 0.53) และผูบังคับบัญชา
มีความเสมอภาคตอบุคลากรอยางเทาเทียมกัน ( X  = 4.08, S.D. = 0.60) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ  
(n = 320 คน) 

ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1.  ทานไดรับการ
สนับสนุนในการเขาอบรม 
/ สัมมนา หลักสูตรตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับภาระงานท่ีทานทํา
เพ่ือพัฒนาผลงานอยาง
สม่ําเสมอ 

0 
(0.00) 

4 
(1.25) 

53 
(16.56) 

200 
(62.50) 

63 
(19.69) 

4.00 0.64 มาก 

2.  องคกรสนับสนุนให
ทานไดรับการศึกษาตอเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู และ
ศักยภาพดานการทํางาน 

0 
(0.00) 

4 
(1.25) 

35 
(10.94) 

204 
(63.75) 

77 
(24.06) 

4.10 0.62 มาก 

3.  ทานไดใชทักษะความรู 
ความสามารถ ในการ
ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

30 
(9.38) 

211 
(65.94) 

78 
(24.37) 

4.14 0.57 มาก 

4.  ทานมีอิสระในการ
ควบคุมการทํางานและ
พัฒนางานดวยตนเอง 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

33 
(10.31) 

214 
(66.88) 

72 
(22.50) 

4.11 0.57 มาก 

5.  ทานสามารถนําเสนอ
ความคิด แบบแผนวิธีการ
ดําเนินงานใหมๆ ใหแก
หัวหนา 

0 
(0.00) 

3 
(0.94) 

73 
(22.81) 

196 
(61.25) 

48 
(15.00) 

3.90 0.63 มาก 

6.  องคกรมีการจัดอบรม
ใหแกบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ความรู และทักษะการ
ทํางานใหสูงขึ้น 

0 
(0.00) 

4 
(1.25) 

68 
(21.25) 

194 
(60.63) 

54 
(16.87) 

3.93 0.65 มาก 

    ภาพรวมดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 4.03 0.48 มาก 
 

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก ( X  = 4.03,               
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S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาทุกขอมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก 
โดยขอที่กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีที่สุดคือการไดใชทักษะความรู ความสามารถ ใน
การทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ( X  = 4.14, S.D. = 0.57) รองลงมาคืออิสระใน
การควบคุมการทํางานและพัฒนางานดวยตนเอง ( X  = 4.11, S.D. = 0.57) และองคกรสนับสนุนให
ไดรับการศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรูและศักยภาพดานการทํางาน  ( X  = 4.10, S.D. = 0.62) 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน  

(n = 320 คน) 

ดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน 

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

1.  องคกรเก็บขอมูลสวน
บุคคลของทานไดอยาง
เหมาะสม และเปนความลับ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

54 
(16.88) 

176 
(55.00) 

90 
(28.12) 

4.11 0.66 มาก 

2.  ทานสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอภาระงานทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

61 
(19.06) 

190 
(59.38) 

69 
(21.56) 

4.02 0.63 มาก 

3.  ทานสามารถปฏิเสธภาระ
งานท่ีไมตรงกับความรู 
ความสามารถของทาน 

1 
(0.31) 

17 
(5.31) 

76 
(23.75) 

171 
(53.44) 

55 
(17.19) 

3.81 0.78 มาก 

4.  ผูบังคับบัญชาใหอิสระแก
ทานในการทํางานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

62 
(19.38) 

209 
(65.31) 

49 
(15.31) 

3.95 0.58 มาก 

5.  ภาระงานท่ีทานไดรับมี
ความเทาเทียมกันกับบุคลากร
ทานอื่นในองคกร 

1 
(0.31) 

2 
(0.63) 

64 
(20.00) 

194 
(60.63) 

59 
(18.43) 

3.96 0.66 มาก 

6.  องคกรใหความเคารพตอ
สิทธิสวนบุคคลของบุคลากร 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

58 
(18.13) 

213 
(66.56) 

49 
(15.31) 

3.97 0.57 มาก 

    ภาพรวมดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน 3.97 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก ( X  = 3.97, S.D. = 
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0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาทุกขอมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก โดยขอที่
กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีที่สุดคือองคกรเก็บขอมูลสวนบุคคลไดอยางเหมาะสม
และเปนความลับ ( X  = 4.11, S.D. = 0.66) รองลงมาคือสามารถแสดงความคิดเห็นตอภาระงาน
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี ( X  = 4.02, S.D. = 0.63) และองคกรใหความเคารพตอสิทธิ
สวนบุคคลของบุคลากร ( X  = 3.97, S.D. = 0.57) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต   

(n = 320 คน) 

ดานความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิต 

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปาน
กลาง มาก มาก

ท่ีสุด 
1.  ปริมาณงานของทานมีความ
เหมาะสมตอตารางเวลาการ
ทํางานในแตละวัน และไม
รูสึกวามากเกินไป 

2 
0.63 

29 
9.06 

139 
43.44 

111 
34.69 

39 
12.18 

3.48 0.84 มาก 

2.  บอยครั้งท่ีทานตองนํางาน
กลับไปทําตอท่ีบานหรือตอง
มาทําในวันหยุดโดยไมไดรับ
คาตอบแทน 

17 
5.31 

52 
16.25 

139 
43.44 

86 
26.88 

26 
8.12 

3.16 0.97 ปาน
กลาง 

3.  ภาระงานทําใหทานมีเวลา
สวนตัวในการดูแลตนเองและ
ครอบครัวลดลง 

7 
2.19 

 

65 
20.31 

134 
41.88 

93 
29.06 

21 
6.56 

3.17 0.90 ปาน
กลาง 

4.  บอยครั้งท่ีทานถูกรบกวน
เวลาพักผอนอันเกิดจากภาระ
งานท่ีไดรับ 

13 
4.06 

70 
21.88 

130 
40.63 

91 
28.43 

16 
5.00 

3.08 0.92 ปาน
กลาง 

5.  ทานมีความเช่ือม่ันในความ
ม่ันคงและความสําเร็จของ
องคกร 

0 
0.00 

3 
0.94 

58 
18.13 

169 
52.81 

90 
28.12 

4.08 0.70 มาก 

6.  ลักษณะงานปจจุบันทําให
ทานสามารถจัดสรรเวลาการ
ทํางาน และเวลาสวนตัวได
อยางเหมาะสม 

0 
0.00 

4 
1.25 

63 
19.69 

175 
54.69 

78 
24.37 

4.02 0.70 มาก 

    ภาพรวมดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต  3.50 0.56 มาก 
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 จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลในการ
ดําเนินชีวิต พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก ( X  = 3.50, 
S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาทุกขอมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก
และปานกลาง ตามลําดับ โดยขอที่กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีที่สุดคือความเช่ือมั่นใน
ความมั่นคงและความสําเร็จขององคกร ( X  = 4.08, S.D. = 0.70) รองลงมาคือลักษณะงานปจจุบัน
ทําใหสามารถจัดสรรเวลาการทํางาน และเวลาสวนตัวไดอยางเหมาะสม  ( X  = 4.02, S.D. = 0.70) 
และปริมาณงานมีความเหมาะสมตอตารางเวลาการทํางานในแตละวัน  และไมรูสึกวามากเกินไป 

( X  = 3.48, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 
 

สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหความผูกพนัตอองคกร 
 

การวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนน้ีเปนการวิเคราะหความผูกพันตอองคกร ไดแก ความ
ผูกพันตอองคกรดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร ดานความทุมเทดาน
การทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรและดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรใน
อนาคต การวิเคราะหขอมูลใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตารางท่ี 13-16 
 
ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรในภาพรวม 

(n = 320 คน) 
ความผูกพันตอองคกร X   S.D. แปลผล 

1.  ดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมาย
ขององคกร 

4.22 0.49 มากท่ีสุด 

2.  ดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแก
องคกร 

4.33 0.47 มากท่ีสุด 

3.  ดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางของ
องคกรในอนาคต 

4.22 0.54 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.26 0.44 มากที่สดุ 
 
 จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมี
ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.26, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว
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พบวาทุกดานมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากที่สุด  โดยดานท่ีกลุมตัวอยางมีความผูกพันตอ
องคกรมากท่ีสุดคือดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกร ( X  = 4.33, S.D. = 0.47) 
รองลงมาคือดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร  ( X  = 4.22, S.D. = 0.49) 
และดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต  ( X  = 4.22, S.D. = 0.54) 
ตามลําดับ    
  
ตารางท่ี 14  ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมาย

ขององคกร    
(n = 320 คน) 

ดานความภาคภูมิใจและ
การยอมรับในเปาหมาย

ขององคกร  

ระดับความผูกพันตอองคกร (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

1.  ทานมีความสุขท่ีไดเปน
สวนหนึ่งของบุคลากรท่ีได
ทํางานในองคกร 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

26 
(8.13) 

169 
(52.81) 

125 
(39.06) 

4.30 0.61 มากท่ีสุด 

2.  ทานมักพูดถึงความ
ภาคภูมิใจในองคกรให
ผูอื่นฟงอยูเสมอ 

0 
(0.00) 

2 
(0.63) 

42 
(13.13) 

178 
(55.62) 

98 
(30.62) 

4.16 0.66 มาก  

3.  ทานยอมรับและปฏิบัติ
ตามคานิยมหรือวัฒนธรรม
ขององคกร 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

27 
(8.44) 

172 
(53.75) 

121 
(37.81) 

4.29 0.61 มากท่ีสุด 

4.  ทานมีความรูสึกวาเพ่ือน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา 
และองคกร เปรียบเสมือน
ครอบครัวของทาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

25 
(7.81) 

190 
(59.38) 

105 
(32.81) 

4.25 0.58 มากท่ีสุด 

5.  ในความคิดของทาน 
ทานคิดวาองคกรน้ีเปน
องคกรท่ีดีและเหมาะสม
กับทานท่ีสุด 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

25 
(7.81) 

181 
(56.56) 

114 
(35.63) 

4.27 0.59 มากท่ีสุด 

6.  ทานมีความรูสึกวา
ปญหาขององคกรท่ีเกิดขึ้น 
คือปญหาของทานเชนกัน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

40 
(12.50) 

186 
(58.13) 

94 
(29.37) 

4.16 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 14  ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมาย
ขององคกร (ตอ)    

(n = 320 คน) 
ดานความภาคภูมิใจและ
การยอมรับในเปาหมาย

ขององคกร  

ระดับความผูกพันตอองคกร (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

7.  ทานพรอมจะอธิบาย 
หรือช้ีแจงเหตุผลทันทีใน
กรณีท่ีมีบุคคลอื่นกลาวถึง
องคกรของทานในทางท่ี
ไมดี 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

52 
(16.25) 

(179 
(55.94) 

88 
(27.50) 

4.10 0.66 มาก 

    ภาพรวมดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร   4.22 0.49 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรดานความภาคภูมิใจและการ
ยอมรับในเปาหมายขององคกร พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.22, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาทุกขอมีความผูกพันตอองคกรอยู
ในระดับมากท่ีสุดและมาก ตามลําดับ โดยขอท่ีกลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคกรมากที่สุดคือ
ความสุขที่ไดเปนสวนหน่ึงของบุคลากรที่ไดทํางานในองคกร  ( X  = 4.30, S.D. = 0.61) รองลงมา
คือการยอมรับและปฏิบัติตามคานิยมหรือวัฒนธรรมขององคกร ( X  = 4.29, S.D. = 0.61) และ
ความคิดท่ีวาองคกรนี้เปนองคกรท่ีดีและเหมาะสมกับตนเองที่สุด ( X  = 4.27, S.D. = 0.59) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15  ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ี               
ใหแกองคกร     

(n = 320 คน) 
ดานความทุมเทดานการ 
ทํางานอยางเต็มท่ีใหแก

องคกร 

ระดับความผูกพันตอองคกร (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปาน
กลาง มาก มาก

ท่ีสุด 
1.  ทานทุมเทความรู 
ความสามารถในการทํางาน
อยางเต็มท่ีอยูสม่ําเสมอ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

23 
(7.19) 

170 
(53.13) 

127 
(39.68) 

4.32 0.60 มาก
ท่ีสุด 

2.  ภาระงานท่ีทานไดรับ
มอบหมายเสร็จตรงตามเวลาท่ี
กําหนดไวเสมอ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

26 
(8.13) 

187 
(58.44) 

107 
(33.43) 

4.25 0.59 มาก
ท่ีสุด 

3.  ทานมาทํางานอยางตรงตอ
เวลาสมํ่าเสมอ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

22 
(6.88) 

125 
(39.06) 

173 
(54.06) 

4.47 0.62 มาก
ท่ีสุด 

4.  ทานมาทํางานโดยไมขาด
งาน หรือถามีเหตุจําเปนทาน
จะแจงผูบังคับบัญชาใหทราบ
ลวงหนา 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

22 
(6.88) 

164 
(51.25) 

134 
(41.87) 

4.35 0.60 มาก
ท่ีสุด 

5.  ในกรณีท่ีภาระงานของ
ทานยังไมเสร็จตรงตามเวลา
เลิกงาน ทานพรอมท่ีจะอยู
ทํางานลวงเวลา หรือนํา
กลับไปทําตอท่ีบาน 

0 
(0.00) 

2 
(0.63) 

27 
(8.44) 

174 
(54.38) 

117 
(36.56) 

4.26 0.63 มาก
ท่ีสุด 

6.  ทานมีการพัฒนาตนเองอยู
เสมอ เพ่ือปรับตัวใหองคกรมี
ความกาวหนามากยิ่งขึ้น 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

25 
(7.81) 

170 
(53.13) 

125 
(39.06) 

4.31 0.61 มาก
ท่ีสุด 

7.  ทานรูสึกมีความยินดีเม่ือ
ทราบวาองคกรไดรับการเชิด
ชูและยอมรับจากภายนอก 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

21 
(6.56) 

159 
(49.69) 

140 
(43.75) 

4.37 0.60 มาก
ท่ีสุด 

    ภาพรวมดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกร   4.33 0.47 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทดานการทํางาน
อยางเต็มท่ีใหแกองคกร พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากที่สุด 
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( X  = 4.33, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาทุกขอมีความผูกพันตอองคกรอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยขอที่กลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดคือการมาทํางานอยางตรงตอ
เวลาสม่ําเสมอ ( X  = 4.47, S.D. = 0.62) รองลงมาคือรูสึกมีความยินดีเมื่อทราบวาองคกรไดรับการ
เชิดชูและยอมรับจากภายนอก( X  = 4.37, S.D. = 0.60) และการมาทํางานโดยไมขาดงานหรือถามี
เหตุจําเปนจะแจงผูบังคับบัญชาใหทราบลวงหนา( X  = 4.35, S.D. = 0.60) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางของ

องคกรในอนาคต   
(n = 320 คน) 

ดานความศรัทธาดานเปา
หมายถึงแนวทางขององคกร

ในอนาคต  

ระดับความผูกพันตอองคกร (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

1.  ทานมีความปรารถนาท่ีจะ
ทํางานในองคกรแหงน้ีจน
เกษียณดวยความผูกพันตอ
องคกร 

0 
(0.00) 

3 
(0.94) 

57 
(17.81) 

158 
(49.38) 

102 
(31.87) 

4.12 0.72 มาก 

2.  ทานคิดวาภาระทางการ
เงินหรือความกาวหนาทาง
หนาท่ีเปนปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจในการลาออกจาก
องคกร 

1 
(0.31) 

3 
(0.94) 

39 
(12.19) 

180 
(56.25) 

97 
(30.31) 

4.15 0.68 มาก 

3.  ทานคิดวาภาระความ
รับผิดชอบในงานท่ีทําเปน
ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ
ในการลาออกจากองคกร 

3 
(0.94) 

1 
(0.31) 

35 
(10.94) 

164 
(51.25) 

117 
(36.56) 

4.22 0.72 มาก
ท่ีสุด 

4.  ทานมีความรูสึกยินดีท่ีจะ
ปฏิบัติตามระเบียบ นโยบาย
ขององคกรอยางเครงครัด 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

27 
(8.44) 

162 
(50.63) 

131 
(40.93) 

4.32 0.62 มาก
ท่ีสุด 

5.  เปาหมายขององคกร
สอดคลองกับเปาหมายการ
ดําเนินชีวิตของทาน 

0 
(0.00) 

1 
(0.31) 

38 
(11.88) 

169 
(52.81) 

112 
(35.00) 

4.22 0.65 มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางของ
องคกรในอนาคต (ตอ)   

(n = 320 คน) 
ดานความศรัทธาดานเปา

หมายถึงแนวทางขององคกร
ในอนาคต  

ระดับความผูกพันตอองคกร (รอยละ) 
X   S.D. แปลผล นอย

ท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

6.  ทานพรอมใหการ
สนับสนุนดานการทํางานท่ี
สงผลตอแนวทางขององคกร
อยางเต็มความสามารถ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

27 
(8.44) 

174 
(54.38) 

119 
(37.18) 

4.28 0.61 มาก
ท่ีสุด 

7.  ทานคิดเสมอวาองคกรคือ
แรงบันดาลในใจการทํางาน
ของทาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

34 
(10.63) 

166 
(51.87) 

120 
(37.50) 

4.26 0.64 มาก
ท่ีสุด 

    ภาพรวมดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต    4.22 0.54 มาก
ท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรดานความศรัทธาดานเปา

หมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคกรอยูใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.22, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาทุกขอมีความผูกพันตอ
องคกรอยูในระดับมากที่สุดและมาก ตามลําดับ โดยขอท่ีกลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคกรมาก
ที่สุดคือความรูสึกยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายขององคกรอยางเครงครัด  ( X  = 4.32, S.D. 
= 0.62) รองลงมาคือความพรอมใหการสนับสนุนดานการทํางานท่ีสงผลตอแนวทางขององคกร
อยางเต็มความสามารถ ( X  = 4.28, S.D. = 0.61) และความคิดท่ีวาองคกรคือแรงบันดาลในใจการ
ทํางานใหกับตนเอง ( X  = 4.26, S.D. = 0.64) ตามลําดับ 
 

สวนท่ี 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาท่ี คาตอบแทนและประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันจะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานท่ีแตกตางกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 นี้จะใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชการทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม โดยการสุมตัวอยางจากแตละกลุมอยางเปน
อิสระจากกัน (Independent t-test) และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยประชากรท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยจะใช
ระดับความเช่ือมั่น 95 % ในการทดสอบสมมติฐานและในกรณีที่พบความแตกตางจะทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนคนคูดวยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference) ผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 17  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t คา Sig. และการแปลความของการ

ทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามเพศ 
   

 คุณภาพชีวิตในการทํางาน เพศ n X   S.D. t Sig. ความหมาย 
ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

ชาย 101 3.76 0.70 -2.249 0.025* มาก 
หญิง 219 3.93 0.63   มาก 

ดานความกาวหนาในหนาท่ี ชาย 101 3.95 0.56 -1.507 0.133 มาก 
 หญิง 219 4.06 0.58   มาก 
ดานความม่ันคงในหนาท่ี ชาย 101 3.89 0.53 -2.140 0.033* มาก 
 หญิง 219 4.03 0.51   มาก 
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ี
ทํางาน 

ชาย 101 4.24 0.43 -0.644 0.520 มากท่ีสุด 
หญิง 219 4.27 0.47   มากท่ีสุด 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

ชาย 101 4.05 0.43 0.047 0.962 มาก 
หญิง 219 4.05 0.49   มาก 

ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 

ชาย 101 4.00 0.46 -0.740 0.460 มาก 
หญิง 219 4.04 0.49   มาก 

ดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน 

ชาย 101 3.95 0.51 -0.372 0.710 มาก 
หญิง 219 3.98 0.53   มาก 

ดานความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิต 

ชาย 101 3.46 0.58 -0.753 0.452 มาก 
หญิง 219 3.51 0.55   มาก 

ภาพรวม ชาย 101 3.91 0.39 -1.427 0.155 มาก 
 หญิง 219 3.98 0.42   มาก 
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จากตารางที่ 17 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t คา Sig. และการแปล
ความของการทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามเพศ พบวา ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามเพศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา 
บุคลากรเพศหญิงมีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมากที่สุดและอยูในระดับมาก ( X  = 
3.98, S.D. = 0.42) 

เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามเพศ พบวา เพศ
ของบุคลากรที่แตกตางกันจะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงานและดานความมั่นคงในหนาท่ีที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 18  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ

แตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามอายุ 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน อายุ n X   S.D. ความหมาย 
ดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอ
ภาระงาน 

21-30 ป 97 3.51 0.72 มาก 
31-40 ป 149 3.99 0.51 มาก 
41-50 ป 65 4.08 0.60 มาก 

51 ปขึ้นไป 9 4.48 0.70 มาก 
ดานความกาวหนาในหนาท่ี 21-30 ป 97 3.79 0.58 มาก 
 31-40 ป 149 4.11 0.50 มาก 
 41-50 ป 65 4.11 0.61 มาก 
 51 ปขึ้นไป 9 4.46 0.68 มากท่ีสุด 
ดานความม่ันคงในหนาท่ี 21-30 ป 97 3.73 0.59 มาก 
 31-40 ป 149 4.06 0.36 มาก 
 41-50 ป 65 4.14 0.56 มาก 
 51 ปขึ้นไป 9 4.48 0.69 มากท่ีสุด 
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน 21-30 ป 97 4.18 0.46 มาก 
 31-40 ป 149 4.27 0.41 มากท่ีสุด 
 41-50 ป 65 4.31 0.54 มากท่ีสุด 
 51 ปขึ้นไป 9 4.75 0.30 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 18  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ
แตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามอายุ (ตอ) 

 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน อายุ n X   S.D. ความหมาย 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

21-30 ป 97 3.94 0.45 มาก 
31-40 ป 149 4.03 0.41 มาก 
41-50 ป 65 4.20 0.55 มาก 

51 ปขึ้นไป 9 4.48 0.61 มากท่ีสุด 
ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 21-30 ป 97 3.91 0.50 มาก 
 31-40 ป 149 4.06 0.40 มาก 
 41-50 ป 65 4.07 0.51 มาก 
 51 ปขึ้นไป 9 4.55 0.69 มากท่ีสุด 
ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน 21-30 ป 97 3.84 0.53 มาก 
 31-40 ป 149 4.00 0.46 มาก 
 41-50 ป 65 4.05 0.58 มาก 
 51 ปขึ้นไป 9 4.37 0.78 มากท่ีสุด 
ดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต 21-30 ป 97 3.46 0.63 มาก 
 31-40 ป 149 3.53 0.54 มาก 
 41-50 ป 65 3.49 0.55 มาก 
 51 ปขึ้นไป 9 3.42 0.25 มาก 

ภาพรวม 21-30 ป 97 3.79 0.42 มาก 
 31-40 ป 149 4.01 0.33 มาก 
 41-50 ป 65 4.06 0.46 มาก 
 51 ปขึ้นไป 9 4.37 0.50 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 18 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความของการ

ทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามอายุ พบวา ระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานจําแนกตามอายุโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอายุ พบวา บุคลากรท่ีมีอายุ 
51 ปขึ้นไปมีคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมากท่ีสุดและอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.37, 
S.D. = 0.50) 
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ตารางท่ี 19  การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนก
ตามอายุ    

 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน แหลงความแปรปรวน S.S. df M.S. F Sig. 
ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

21.228 3 7.076 18.979 0.000* 
117.816 316 0.373   
139.044 319    

ดานความกาวหนาในหนาท่ี ระหวางกลุม 8.393 3 2.798 9.007 0.000* 
 ภายในกลุม 98.150 316 0.311   
 รวม 106.543 319    
ดานความม่ันคงในหนาท่ี ระหวางกลุม 11.066 3 3.689 15.000 0.000* 
 ภายในกลุม 77.708 316 0.246   
 รวม 88.774 319    
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ี
ทํางาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3.033 3 1.011 4.840 0.003* 
66.000 316 0.209   
69.033 319    

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4.311 3 1.437 6.711 0.000* 
67.664 316 0.214   
71.976 319    

ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4.081 3 1.360 6.117 0.000* 
70.263 316 0.222   
74.344 319    

ดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3.579 3 1.193 4.380 0.005* 
86.055 316 0.272   
89.633 319    

ดานความสมดุลในการ
ดําเนินชีวิต 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.369 3 0.123 0.382 0.766 
101.685 316 0.322   
102.054 319    

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5.120 3 1.707 10.846 0.000* 
49.727 316 0.157   
54.847 319    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 19 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานจําแนกตามอายุ พบวา อายุของบุคลากรที่แตกตางกันจะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานในภาพรวมและรายดานคือดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน  ดาน
ความกาวหนาในหนาท่ี ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน  ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและดานสิทธิ
สวนบุคคลในการทํางานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมและรายดานคือดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน ดานความกาวหนาในหนาท่ี ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานสภาพแวดลอม
สถานท่ีทํางาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพและดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางานจําแนกตามอายุมีความแตกตางกัน จึงเปรียบเทียบ
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายคูระหวางกลุมอายุ ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 20  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามอายุ 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน กลุมอายุ X   
กลุมอายุ 

1. 2. 3. 4. 
ดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอ
ภาระงาน 

1.  21-30 ป 3.51 - -0.48* -0.57* -0.96* 
2.  31-40 ป 3.99  - -0.09 -0.48* 
3.  41-50 ป 4.08   - -0.39 
4.  51 ปขึ้นไป 4.48    - 

ดานความกาวหนาในหนาท่ี 1.  21-30 ป 3.79 - -0.31* -0.31* -0.66* 
 2.  31-40 ป 4.11  - -0.00 -0.35 
 3.  41-50 ป 4.11   - -0.34 
 4.  51 ปขึ้นไป 4.46    - 
ดานความม่ันคงในหนาท่ี 1.  21-30 ป 3.73 - -0.33*   -0.41* -0.75* 
 2.  31-40 ป 4.06  - -0.08 -0.42* 
 3.  41-50 ป 4.14   - -0.33 
 4.  51 ปขึ้นไป 4.48    - 
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน 1.  21-30 ป 4.18 - -0.09 -0.12 -0.57* 
 2.  31-40 ป 4.27  - -0.03 -0.48* 
 3.  41-50 ป 4.31   - -0.44* 
 4.  51 ปขึ้นไป 4.75    - 
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ตารางท่ี 20  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามอายุ (ตอ) 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน กลุมอายุ X   กลุมอายุ 
1. 2. 3. 4. 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

1.  21-30 ป 3.94 - -0.09 -0.25* -0.53* 
2.  31-40 ป 4.03  - -0.16* -0.44* 
3.  41-50 ป 4.20   - -0.28 
4.  51 ปขึ้นไป 4.48    - 

ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ    1.  21-30 ป 3.91 - -0.14* -0.16* -0.64* 
 2.  31-40 ป 4.06  - -0.01 -0.49* 
 3.  41-50 ป 4.07   - -0.48* 
 4.  51 ปขึ้นไป 4.55    - 
ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน 1.  21-30 ป 3.84 - -0.15* -0.20* -0.52* 
 2.  31-40 ป 4.00  - -0.04 -0.36* 
 3.  41-50 ป 4.05   - -0.31 
 4.  51 ปขึ้นไป 4.37    - 
ดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต 1.  21-30 ป 3.46 -    
 2.  31-40 ป 3.53  -   
 3.  41-50 ป 3.49   -  
 4.  51 ปขึ้นไป 3.42    - 

ภาพรวม 1.  21-30 ป 3.79 - -0.21* -0.26* -0.57* 
 2.  31-40 ป 4.01  - -0.04 -0.36* 
 3.  41-50 ป 4.06   - -0.31* 
 4.  51 ปขึ้นไป 4.37    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามอายุ 
พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน พบวา บุคลากรที่
มีอายุ 21-30 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ป 41-50 ปและ 51 ปขึ้น
ไปและ บุคลากรที่มีอายุ 31-40 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง                                                            
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คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาในหนาท่ี พบวา บุคลากรที่มีอายุ 21-30 ป
จะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ป 41-50 ปและ 51 ปขึ้นไปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในหนาท่ี พบวา บุคลากรที่มีอายุ 21-30 ปจะ
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ป 41-50 ปและ 51 ปขึ้นไปและ บุคลากรที่
มีอายุ 31-40 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน พบวา บุคลากรที่มีอายุ 
21-30 ป 31-40 ปและ 41-50 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา 
บุคลากรที่มีอายุ 21-30 ปและ 31-40 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรท่ีมีอายุ 41-50 ป
และ 51 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง  

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พบวา บุคลากรที่มีอายุ 21-
30 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ป 41-50 ปและ 51 ปขึ้นไปและ 
บุคลากรที่มีอายุ 31-40 ปและ 41-50 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรท่ีมีอายุ 51 ปขึ้น
ไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง  

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน  พบวา บุคลากรท่ีมีอายุ 
21-30 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ํากวาบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ป 41-50 ปและ 51 ปขึ้นไปและ 
บุคลากรที่มีอายุ 31-40 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม พบวา บุคลากรที่มีอายุ 21-30 ปจะมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานต่ํากวาบุคลากรท่ีมีอายุ 31-40 ป 41-50 ปและ 51 ปขึ้นไปและ บุคลากรที่มีอายุ 31-40 ป
และ 41-50 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตารางท่ี 21  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ
แตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา 

 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน การศึกษา n X   S.D. ความหมาย 

ดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอ
ภาระงาน 

อนุปริญญา 25 3.20 0.77 ปานกลาง 
ปริญญาตร ี 212 3.84 0.63 มาก 
ปริญญาโท 81 4.19 0.49 มาก 
ปริญญาเอก 2 3.91 0.11 มาก 

ดานความกาวหนาในหนาท่ี อนุปริญญา 25 3.41 0.58 มาก 
 ปริญญาตร ี 212 3.99 0.55 มาก 
 ปริญญาโท 81 4.31 0.45 มากท่ีสุด 
 ปริญญาเอก 2 4.16 0.23 มาก 
ดานความม่ันคงในหนาท่ี อนุปริญญา 25 3.43 0.59 มาก 
 ปริญญาตร ี 212 3.95 0.50 มาก 
 ปริญญาโท 81 4.25 0.40 มากท่ีสุด 
 ปริญญาเอก 2 3.91 0.11 มาก 
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน อนุปริญญา 25 4.08 0.47 มาก 
 ปริญญาตร ี 212 4.20 0.44 มาก 
 ปริญญาโท 81 4.48 0.43 มากท่ีสุด 
 ปริญญาเอก 2 3.66 0.47 มาก 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

อนุปริญญา 25 3.69 0.49 มาก 
ปริญญาตร ี 212 4.00 0.45 มาก 
ปริญญาโท 81 4.30 0.41 มากท่ีสุด 
ปริญญาเอก 2 3.83 0.23 มาก 

ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ อนุปริญญา 25 3.58 0.64 มาก 
 ปริญญาตร ี 212 4.02 0.45 มาก 
 ปริญญาโท 81 4.18 0.42 มาก 
 ปริญญาเอก 2 4.00 0.00 มาก 
ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน อนุปริญญา 25 3.57 0.55 มาก 
 ปริญญาตร ี 212 3.94 0.51 มาก 
 ปริญญาโท 81 4.16 0.49 มาก 
 ปริญญาเอก 2 4.08 0.11 มาก 
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ตารางท่ี 21  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ
แตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 

 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน การศึกษา n X   S.D. ความหมาย 

ดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต อนุปริญญา 25 3.14 0.32 ปานกลาง 
 ปริญญาตร ี 212 3.52 0.60 มาก 
 ปริญญาโท 81 3.54 0.47 มาก 
 ปริญญาเอก 2 3.50 0.00 มาก 

ภาพรวม อนุปริญญา 25 3.51 0.39 มาก 
 ปริญญาตรี 212 3.93 0.39 มาก 
 ปริญญาโท 81 4.18 0.32 มาก 
 ปริญญาเอก 2 3.88 0.04 มาก 

 
จากตารางท่ี 21 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความของการ

ทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตาม
ระดับการศึกษา พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานมากที่สุดและอยูในระดับมาก ( X  = 4.18, S.D. = 0.32)   
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ตารางท่ี 22  การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนก
ตามระดับการศึกษา 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหลงความ
แปรปรวน S.S. df M.S. F Sig. 

ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

ระหวางกลุม 19.547 3 6.516 17.230 0.000* 
ภายในกลุม 119.498 316 0.378   
รวม 139.044 319    

ดานความกาวหนาในหนาท่ี ระหวางกลุม 16.336 3 5.445 19.076 0.000* 
 ภายในกลุม 90.207 316 0.285   
 รวม 106.543 319    
ดานความม่ันคงในหนาท่ี ระหวางกลุม 13.911 3 4.637 19.573 0.000* 
 ภายในกลุม 74.863 316 0.237   
 รวม 88.774 319    
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ี
ทํางาน 

ระหวางกลุม 6.041 3 2.014 10.102 0.000* 
ภายในกลุม 62.992 316 0.199   
รวม 69.033 319    

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 8.832 3 2.944 14.734 0.000* 
ภายในกลุม 63.143 316 0.200   
รวม 71.976 319    

ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 

ระหวางกลุม 7.114 3 2.371 11.146 0.000* 
ภายในกลุม 67.230 316 0.213   
รวม 74.344 319    

ดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน 

ระหวางกลุม 7.259 3 2.420 9.282 0.000* 
ภายในกลุม 82.374 316 0.261   
รวม 89.633 319    

ดานความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิต 

ระหวางกลุม 3.581 3 1.194 3.830 0.010* 
ภายในกลุม 98.474 316 0.312   
รวม 102.054 319    

ภาพรวม ระหวางกลุม 9.017 3 3.006 20.723 0.000* 
ภายในกลุม 45.831 316 0.145   
รวม 54.847 319    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 22 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาของบุคลากรที่แตกตางกันจะสงผลตอ
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมและรายดานคือดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอ
ภาระงานดานความกาวหนาในหนาท่ี ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน  
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ดานสิทธิ
สวนบุคคลในการทํางานและดานความสมดุลในการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05       

เมื่อพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมและรายดานคือดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน ดานความกาวหนาในหนาท่ี ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานสภาพแวดลอม
สถานท่ีทํางาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางานและดานความสมดุลในการดําเนินชีวิตจําแนกตามระดับ
การศึกษามีความแตกตางกัน จึงเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายคูระหวางกลุม
ระดับการศึกษา ผลการวิเคราะหมีดังนี้     
 
ตารางท่ี 23  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา 
      

คุณภาพชีวิตในการทํางาน กลุมการศึกษา X   
กลุมการศึกษา 

1. 2. 3. 4. 
ดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอ
ภาระงาน 

1.  อนุปริญญา 3.20 - -0.63* -0.98* -0.71 
2.  ปริญญาตร ี 3.84  - -0.34* -0.07 
3.  ปริญญาโท 4.19   - 0.27 
4.  ปริญญาเอก 3.91    - 

ดานความกาวหนาในหนาท่ี 1.  อนุปริญญา 3.41 - -0.57* -0.89* -0.75 
 2.  ปริญญาตร ี 3.99  - -0.32* -0.17 
 3.  ปริญญาโท 4.31   - 0.14 
 4.  ปริญญาเอก 4.16    - 
ดานความม่ันคงในหนาท่ี 1.  อนุปริญญา 3.43 - -0.52* -0.82* -0.48 
 2.  ปริญญาตร ี 3.95  - -0.30* 0.03 
 3.  ปริญญาโท 4.25   - 0.34 
 4.  ปริญญาเอก 3.91    - 
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ตารางท่ี 23  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
      

คุณภาพชีวิตในการทํางาน กลุมการศึกษา X   
กลุมการศึกษา 

1. 2. 3. 4. 
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน 1.  อนุปริญญา 4.08 - -0.12 -0.39* 0.42 
 2.  ปริญญาตร ี 4.20  - -0.27* 0.54 
 3.  ปริญญาโท 4.48   - 0.81* 
 4.  ปริญญาเอก 3.66    - 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

1.  อนุปริญญา 3.69 - -0.30* -0.60* -0.14 
2.  ปริญญาตร ี 4.00  - -0.29* 0.16 
3.  ปริญญาโท 4.30   - 0.46 
4.  ปริญญาเอก 3.83    - 

ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ    1.  อนุปริญญา 3.58 - -0.44* -0.60* -0.42 
 2.  ปริญญาตร ี 4.02  - -0.16* 0.02 
 3.  ปริญญาโท 4.18   - 0.18 
 4.  ปริญญาเอก 4.00    - 
ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน 1.  อนุปริญญา 3.57 - -0.37* -0.59* -0.51 
 2.  ปริญญาตร ี 3.94  - -0.22* -0.13 
 3.  ปริญญาโท 4.16   - 0.08 
 4.  ปริญญาเอก 4.08    - 
ดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต 1.  อนุปริญญา 3.14 - -0.38* -0.40* -0.36 
 2.  ปริญญาตร ี 3.52  - -0.01 0.02 
 3.  ปริญญาโท 3.54   - 0.04 
 4.  ปริญญาเอก 3.50    - 

ภาพรวม 1.  อนุปริญญา 3.51 - -0.42* -0.66* -0.36 
 2.  ปริญญาตรี 3.93  - -0.24* 0.05 
 3.  ปริญญาโท 4.18   - 0.29 
 4.  ปริญญาเอก 3.88    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 

จากตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา  
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คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน  พบวา 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญาจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทและบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานต่ํากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง   

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาในหนาท่ี  พบวา บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญาจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโทและบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ต่ํากวาบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไม
พบความแตกตาง     

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในหนาท่ี พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษา 
ปวช/ปวส/อนุปริญญาจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโทและบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวา
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบ
ความแตกตาง          

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางานพบวา บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรีจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาโทและบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทจะมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานสูงกวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคู
อื่น ๆ ไมพบความแตกตาง     

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญาจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทและบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานต่ํากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง  

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พบวา บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญาจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโทและบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ต่ํากวาบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไม
พบความแตกตาง     
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คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน พบวา บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญาจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโทและบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ต่ํากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไม
พบความแตกตาง         

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต พบวา บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญาจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ปวช/ปวส/
อนุปริญญาจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ํากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญา
โทและบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 
 
ตารางท่ี 24  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ

แตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ตําแหนง  n X   S.D. ความหมาย 
ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

เลขานุการ 29 4.21 0.60 มากท่ีสุด 
วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.20 0.39 มาก 
เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 3.46 0.80 มาก 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 3.89 0.54 มาก 

เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.15 0.55 มาก 
เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 3.98 0.47 มาก 

อื่น ๆ 20 3.68 0.70 มาก 
ดานความกาวหนาในหนาท่ี เลขานุการ 29 4.32 0.51 มากท่ีสุด 
 วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.22 0.38 มากท่ีสุด 
 เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 3.67 0.66 มาก 
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 4.06 0.57 มาก 
 เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.23 0.41 มากท่ีสุด 
 เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 4.11 0.38 มาก 
 อื่น ๆ 20 3.87 0.44 มาก 
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ตารางท่ี 24  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ
แตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี (ตอ) 

 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ตําแหนง  n X   S.D. ความหมาย 

ดานความม่ันคงในหนาท่ี เลขานุการ 29 4.29 0.56 มากท่ีสุด 
 วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.22 0.31 มากท่ีสุด 
 เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 3.63 0.57 มาก 
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 3.98 0.50 มาก 
 เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.14 0.34 มาก 
 เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 4.07 0.42 มาก 
 อื่น ๆ 20 4.01 0.41 มาก 
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ี
ทํางาน 

เลขานุการ 29 4.39 0.51 มากท่ีสุด 
วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.35 0.31 มากท่ีสุด 
เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 4.11 0.46 มาก 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 4.25 0.48 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.32 0.47 มากท่ีสุด 
เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 4.34 0.45 มากท่ีสุด 

อื่น ๆ 20 4.32 0.47 มากท่ีสุด 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

เลขานุการ 29 4.36 0.49 มากท่ีสุด 
วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.19 0.30 มาก 
เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 3.80 0.50 มาก 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 4.04 0.44 มาก 

เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.23 0.44 มากท่ีสุด 
เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 3.98 0.50 มาก 

อื่น ๆ 20 4.04 0.37 มาก 
ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 

เลขานุการ 29 4.20 0.50 มาก 
วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.11 0.30 มาก 
เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 3.77 0.52 มาก 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 4.09 0.48 มาก 

เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.20 0.38 มาก 
เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 4.01 0.37 มาก 

อื่น ๆ 20 4.02 0.51 มาก 
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ตารางท่ี 24  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ
แตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี (ตอ) 

 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ตําแหนง  n X   S.D. ความหมาย 

ดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน 

เลขานุการ 29 4.28 0.64 มากท่ีสุด 
วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.15 0.38 มาก 
เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 3.70 0.51 มาก 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 3.98 0.53 มาก 

เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.04 0.54 มาก 
เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 3.99 0.40 มาก 

อื่น ๆ 20 3.90 0.40 มาก 
ดานความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิต 

เลขานุการ 29 3.58 0.57 มาก 
วิเคราะหนโยบายและแผน 45 3.51 0.38 มาก 
เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 3.29 0.56 ปานกลาง 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 3.68 0.62 มาก 

เจาหนาท่ีการเงิน 23 3.46 0.49 มาก 
เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 3.33 0.50 ปานกลาง 

อื่น ๆ 20 3.35 0.38 ปานกลาง 
ภาพรวม เลขานุการ 29 4.20 0.46 มาก 

 วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.12 0.22 มาก 
 เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 3.68 0.42 มาก 
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 4.00 0.41 มาก 
 เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.10 0.32 มาก 
 เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซ้ือ 26 3.98 0.29 มาก 
 อื่น ๆ 20 3.90 0.28 มาก 

 
จากตารางท่ี 24 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความของการ

ทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี พบวา ระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตาม
ตําแหนงหนาท่ี พบวา บุคลากรที่มีปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีเลขานุการมีคาเฉล่ียระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานมากท่ีสุดและอยูในระดับมาก ( X  = 4.20, S.D. = 0.46) 
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ตารางท่ี 25  การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนก
ตามตําแหนงหนาท่ี 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหลงความ
แปรปรวน S.S. df M.S. F Sig. 

ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

ระหวางกลุม 23.218 6 3.870 10.457 0.000* 
ภายในกลุม 115.827 313 0.370   
รวม 139.044 319    

ดานความกาวหนาในหนาท่ี ระหวางกลุม 15.066 6 2.511 8.592 0.000* 
 ภายในกลุม 91.477 313 0.292   
 รวม 106.543 319    
ดานความม่ันคงในหนาท่ี ระหวางกลุม 14.937 6 2.489 10.553 0.000* 
 ภายในกลุม 73.837 313 0.236   
 รวม 88.774 319    
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ี
ทํางาน 

ระหวางกลุม 2.859 6 .476 2.254 0.000* 
ภายในกลุม 66.174 313 0.211   
รวม 69.033 319    

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 8.872 6 1.479 7.334 0.000* 
ภายในกลุม 63.104 313 0.202   
รวม 71.976 319    

ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 

ระหวางกลุม 6.828 6 1.138 5.276 0.000* 
ภายในกลุม 67.516 313 0.216   
รวม 74.344 319    

ดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน 

ระหวางกลุม 9.904 6 1.651 6.480 0.000* 
ภายในกลุม 79.730 313 0.255   
รวม 89.633 319    

ดานความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิต 

ระหวางกลุม 7.954 6 1.326 4.410 0.000* 
ภายในกลุม 94.100 313 0.301   
รวม 102.054 319    

ภาพรวม ระหวางกลุม 9.156 6 1.526 10.454 0.000* 
ภายในกลุม 45.691 313 0.146   
รวม 54.847 319    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



95 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

จากตารางที่ 25 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี พบวา ตําแหนงหนาท่ีของบุคลากรที่แตกตางกันจะสงผลตอระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมและรายดานคือดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระ
งาน ดานความกาวหนาในหนาท่ี ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ดานสิทธิสวน
บุคคลในการทํางานและดานความสมดุลในการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05       

เมื่อพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมและรายดานคือดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน ดานความกาวหนาในหนาท่ี ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานสภาพแวดลอม
สถานท่ีทํางาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางานและดานความสมดุลในการดําเนินชีวิตจําแนกตาม
ตําแหนงหนาท่ีมีความแตกตางกัน จึงเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายคูระหวาง
กลุมตําแหนงหนาท่ี ผลการวิเคราะหมีดังนี้     
 
ตารางท่ี 26  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี 
      
คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน กลุมตําแหนง X   กลุมตําแหนง 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
ดานความ
เหมาะสมของ
คาตอบแทน
ตอภาระงาน 

1.  เลขานุการ 4.21 - 0.01 0.75* 0.32* 0.06 0.23 0.53* 
2.  วิเคราะหนโยบาย  4.20  - 0.73* 0.30* 0.04 0.21 0.51* 
3.  ธุรการ/เอกสาร 3.46   - -0.43* -0.69* -0.52* -0.22 
4.  บริหารงานท่ัวไป 3.89    - -0.25 -0.08 0.21 
5.  การเงิน 4.15     - 0.17 0.46* 
6.  พัสดุ/จัดซื้อ 3.98      - 0.29 
7.  อื่น ๆ 3.68       - 

ดาน
ความกาวหนา
ในหนาท่ี 

1.  เลขานุการ 4.32 - 0.09 0.64* 0.25* 0.08 0.20 0.44* 
2.  วิเคราะหนโยบาย  4.22  - 0.55* 0.16 -0.00 0.11 0.35* 
3.  ธุรการ/เอกสาร 3.67   - -0.38* -0.56* -0.44* -0.20 
4.  บริหารงานท่ัวไป 4.06    - -0.17 -0.05 0.18 
5.  การเงิน 4.23     - 0.12 0.36* 
6.  พัสดุ/จัดซื้อ 4.11      - 0.24 
7.  อื่น ๆ 3.87       - 



96 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

ตารางท่ี 26  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี (ตอ) 
 

คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน กลุมตําแหนง X   กลุมตําแหนง 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
ดานความ
ม่ันคงใน
หนาท่ี 

1.  เลขานุการ 4.29 - 0.07 0.66* 0.31* 0.15 00.22 0.28* 
2.  วิเคราะหนโยบาย  4.22  - 0.58* 0.23* 0.07 0.15 0.20 
3.  ธุรการ/เอกสาร 3.63   - -0.35* -0.51* -0.43* -0.38* 
4.  บริหารงานท่ัวไป 3.98    - -0.15 -0.08 -0.02 
5.  การเงิน 4.14     - 0.07 0.12 
6.  พัสดุ/จัดซื้อ 4.07      - 0.05 
7.  อื่น ๆ 4.01       - 

ดาน
สภาพแวดลอม
สถานท่ีทํางาน 

1.  เลขานุการ 4.39 - 0.03 0.27* 0.14 0.06 0.04 0.06 
2.  วิเคราะหนโยบาย  4.35  - 0.24* 0.10 0.03 0.01 0.03 
3.  ธุรการ/เอกสาร 4.11   - -0.13 -0.21 -0.23* -0.21 
4.  บริหารงานท่ัวไป 4.25    - -0.07 -0.09 -0.07 
5.  การเงิน 4.32     - -0.02 0.00 
6.  พัสดุ/จัดซื้อ 4.34      - 0.02 
7.  อื่น ๆ 4.32       - 

ดาน
ความสัมพันธ
กับเพ่ือน
รวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

1.  เลขานุการ 4.36 - 0.17 0.55* 0.31* 0.13 0.38* 0.32* 
2.  วิเคราะหนโยบาย  4.19  - 0.38* 0.14 -0.03 0.21 0.15 
3.  ธุรการ/เอกสาร 3.80   - -0.23* -0.42* -0.17 -0.23* 
4.  บริหารงานท่ัวไป 4.04    - -0.18 0.06 0.00 
5.  การเงิน 4.23     - 0.25 0.19 
6.  พัสดุ/จัดซื้อ 3.98      - -0.06 
7.  อื่น ๆ 4.04       - 

ดานโอกาสใน
การพัฒนา
ศักยภาพ 

1.  เลขานุการ 4.20 - 0.08 0.42* 0.11 0.00 0.19 0.18 
2.  วิเคราะหนโยบาย  4.11  - 0.33* 0.02 -0.08 0.10 0.09 
3.  ธุรการ/เอกสาร 3.77   - -0.31* -0.42* -0.23* -0.24* 
4.  บริหารงานท่ัวไป 4.09    - -0.11 0.07 0.06 
5.  การเงิน 4.20     - 0.19 0.17 
6.  พัสดุ/จัดซื้อ 4.01      - -0.12 
7.  อื่น ๆ 4.02       - 
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ตารางท่ี 26  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี (ตอ) 
 
คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน กลุมตําแหนง X   กลุมตําแหนง 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
ดานสิทธิสวน
บุคคลในการ
ทํางาน 

1.  เลขานุการ 4.28 - 0.12 0.58* 0.29* 0.24 0.29* 0.38* 
2.  วิเคราะหนโยบาย  4.15  - 0.45* 0.17 0.11 0.16 0.25 
3.  ธุรการ/เอกสาร 3.70   - 0.28* 0.34* 0.29* 0.19 
4.  บริหารงานท่ัวไป 3.98    - -0.05 -0.00 0.08 
5.  การเงิน 4.04     - 0.04 0.14 
6.  พัสดุ/จัดซื้อ 3.99      - 0.09 
7.  อื่น ๆ 3.90       - 

ดานความ
สมดุลในการ
ดําเนินชีวิต 

1.  เลขานุการ 3.58 - 0.06 0.28* -0.10 0.11 0.24 0.23 
2.  วิเคราะหนโยบาย  3.51  - 0.22* -0.16 0.05 0.17 0.16 
3.  ธุรการ/เอกสาร 3.29   - -0.38* -0.16 -0.04 -0.05 
4.  บริหารงานท่ัวไป 3.68    - 0.22 0.34* 0.33* 
5.  การเงิน 3.46     - 0.12 0.11 
6.  พัสดุ/จัดซื้อ 3.33      - -0.10 
7.  อื่น ๆ 3.35       - 

ภาพรวม 1.  เลขานุการ 4.20 - 0.08 0.52* 0.20* 0.10 0.22* 0.30* 
 2.  วิเคราะหนโยบาย  4.12  - 0.44* 0.12 0.02 0.14 0.22* 
 3.  ธุรการ/เอกสาร 3.68   - -0.31* -0.41* -0.29* -0.21* 
 4.  บริหารงานท่ัวไป 4.00    - -0.09 0.02 0.09 
 5.  การเงิน 4.10     - 0.12 0.19 
 6.  พัสด/ุจัดซ้ือ 3.98      - 0.07 
 7.  อื่น ๆ 3.90       - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 
จากตารางท่ี 26 การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตาม

ตําแหนงหนาท่ี พบวา  
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน  พบวา 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการและวิเคราะหนโยบายและแผนจะมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสาร บริหารงานทั่วไปและอื่น ๆ สวน
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บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสารจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ํากวาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานท่ัวไป การเงินและพัสดุ/จัดซ้ือ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงการเงินจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงอื่น ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาในหนาท่ี พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงเลขานุการจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/
เอกสาร บริหารงานทั่วไปและอื่น ๆ สวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงวิเคราะหนโยบายจะมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสารและอื่น ๆ 
นอกจากน้ียังพบวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสารนโยบายจะมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานท่ัวไป การเงินและพัสดุ/จัดซ้ือและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงการเงินจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในตําแหนงอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในหนาท่ี พบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
ตําแหนงเลขานุการและวิเคราะหนโยบายจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ในตําแหนงธุรการ/เอกสารและบริหารงานท่ัวไป สวนคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการจะมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงอื่น ๆ และบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ในตําแหนงธุรการ/เอกสารจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนง
บริหารงานท่ัวไป การเงิน พัสดุ/จัดซื้อและอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ 
ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน  พบวา บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการและวิเคราะหนโยบายจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/
เอกสารจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ํากวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงพัสดุ/จัดซ้ืออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสาร บริหารงานทั่วไป พัสดุ/จัดซ้ือและอื่น ๆ สวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงวิเคราะหนโยบาย จะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในตําแหนงธุรการ/เอกสารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสารจะมีคุณภาพชีวิตใน
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การทํางานตํ่ากวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานทั่วไป การเงินและอื่น ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ  พบวา  บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการและวิเคราะหนโยบายจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/
เอกสารจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานทั่วไป 
การเงิน พัสดุ/จัดซ้ือและอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความ
แตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน  พบวา  บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงธุรการ/เอกสาร บริหารงานทั่วไป พัสดุ/จัดซ้ือและอื่น ๆ สวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
ตําแหนงวิเคราะหนโยบายจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตําแหนง
ธุรการ/เอกสารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสารจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
สูงกวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานท่ัวไป การเงินและพัสดุ/จัดซ้ืออยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต  พบวา บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการและวิเคราะหนโยบายจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสาร สวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/
เอกสารจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานท่ัวไปและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานท่ัวไปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงพัสดุ/จัดซื้อและอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไม
พบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม  พบวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนง
เลขานุการจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสาร 
บริหารงานท่ัวไป พัสดุ/จัดซื้อและอื่น ๆ สวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงวิเคราะหนโยบายจะมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสารและอื่น ๆ และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสารจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ํากวาบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานท่ัวไป การเงิน พัสดุ/จัดซื้อและอื่น ๆ  
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ตารางท่ี 27  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ
แตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามคาตอบแทน 

 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน คาตอบแทน n X   S.D. ความหมาย 

ดานความเหมาะสมของคาตอบแทน
ตอภาระงาน 

ไมเกิน 15,000 บาท 30 3.18 0.67 ปานกลาง 
15,001 - 20,000 บาท 121 3.74 0.66 มาก 
20,001 - 25,000 บาท 116 4.10 0.47 มาก 

25,001 บาทข้ึนไป 53 4.10 0.64 มาก 
ดานความกาวหนาในหนาท่ี ไมเกิน 15,000 บาท 30 3.52 0.55 มาก 
 15,001 - 20,000 บาท 121 3.94 0.60 มาก 
 20,001 - 25,000 บาท 116 4.17 0.47 มาก 
 25,001 บาทข้ึนไป 53 4.20 0.53 มาก 
ดานความม่ันคงในหนาท่ี ไมเกิน 15,000 บาท 30 3.52 0.56 มาก 
 15,001 - 20,000 บาท 121 3.86 0.51 มาก 
 20,001 - 25,000 บาท 116 4.13 0.40 มาก 
 25,001 บาทข้ึนไป 53 4.21 0.54 มากท่ีสุด 
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน ไมเกิน 15,000 บาท 30 4.15 0.50 มาก 
 15,001 - 20,000 บาท 121 4.17 0.46 มาก 
 20,001 - 25,000 บาท 116 4.34 0.40 มากท่ีสุด 
 25,001 บาทข้ึนไป 53 4.37 0.51 มากท่ีสุด 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา 

ไมเกิน 15,000 บาท 30 3.69 0.47 มาก 
15,001 - 20,000 บาท 121 3.98 0.41 มาก 
20,001 - 25,000 บาท 116 4.11 0.45 มาก 

25,001 บาทข้ึนไป 53 4.28 0.50 มากท่ีสุด 
ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ไมเกิน 15,000 บาท 30 3.70 0.63 มาก 
 15,001 - 20,000 บาท 121 4.04 0.45 มาก 
 20,001 - 25,000 บาท 116 4.04 0.41 มาก 
 25,001 บาทข้ึนไป 53 4.16 0.51 มาก 
ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน ไมเกิน 15,000 บาท 30 3.62 0.54 มาก 
 15,001 - 20,000 บาท 121 3.90 0.51 มาก 
 20,001 - 25,000 บาท 116 4.07 0.46 มาก 
 25,001 บาทข้ึนไป 53 4.11 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 27  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ
แตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามคาตอบแทน (ตอ) 

 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน คาตอบแทน n X   S.D. ความหมาย 

ดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต ไมเกิน 15,000 บาท 30 3.11 0.37 ปานกลาง 
 15,001 - 20,000 บาท 121 3.65 0.65 มาก 
 20,001 - 25,000 บาท 116 3.44 0.51 มาก 
 25,001 บาทข้ึนไป 53 3.49 0.41 มาก 

ภาพรวม ไมเกิน 15,000 บาท 30 3.56 0.35 มาก 
 15,001 - 20,000 บาท 121 3.91 0.42 มาก 
 20,001 - 25,000 บาท 116 4.05 0.33 มาก 
 25,001 บาทขึ้นไป 53 4.11 0.42 มาก 

 
จากตารางท่ี 27 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความของการ

ทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามคาตอบแทน พบวา ระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานจําแนกตามคาตอบแทนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตาม
คาตอบแทน พบวา บุคลากรท่ีไดรับคาตอบแทน 25,001 บาทขึ้นไปมีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานมากที่สุดและอยูในระดับมาก ( X  = 4.11, S.D. = 0.42)  
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ตารางท่ี 28  การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนก
ตามคาตอบแทน 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหลงความ
แปรปรวน S.S. df M.S. F Sig. 

ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

25.315 3 8.438 23.446 0.000* 
113.729 316 0.360   
139.044 319    

ดานความกาวหนาในหนาท่ี ระหวางกลุม 12.389 3 4.130 13.861 0.000* 
 ภายในกลุม 94.153 316 0.298   
 รวม 106.543 319    
ดานความม่ันคงในหนาท่ี ระหวางกลุม 13.225 3 4.408 18.439 0.000* 
 ภายในกลุม 75.549 316 0.239   
 รวม 88.774 319    
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ี
ทํางาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.739 3 .913 4.352    0.005* 
66.294 316 0.210   
69.033 319    

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

7.738 3 2.579 12.689 0.000* 
64.237 316 0.203   
71.976 319    

ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4.243 3 1.414 6.376 0.000* 
70.101 316 0.222   
74.344 319    

ดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

6.483 3 2.161 8.213 0.000* 
83.150 316 0.263   
89.633 319    

ดานความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิต 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

7.828 3 2.609 8.751 0.000* 
94.226 316 0.298   
102.054 319    

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

7.256 3 2.419 16.059 0.000* 
47.592 316 0.151   
54.847 319    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 28 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานจําแนกตามคาตอบแทน พบวา คาตอบแทนของบุคลากรที่แตกตางกันจะสงผลตอระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมและรายดานคือดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระ
งาน ดานความกาวหนาในหนาที่ ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน  ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ดานสิทธิสวน
บุคคลในการทํางานและดานความสมดุลในการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05       

เมื่อพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมและรายดานคือดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน ดานความกาวหนาในหนาท่ี ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานสภาพแวดลอม
สถานท่ีทํางาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางานและดานความสมดุลในการดําเนินชีวิตจําแนกตาม
คาตอบแทนมีความแตกตางกัน จึงเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายคูระหวาง
กลุมคาตอบแทน ผลการวิเคราะหมีดังนี้     
 
ตารางท่ี 29  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามคาตอบแทน 
      

คุณภาพชีวิตในการทํางาน กลุมคาตอบแทน X   กลุมคาตอบแทน 
1. 2. 3. 4. 

ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

1.  ไมเกิน 15,000 บาท 3.18 - -0.55* -0.91* -0.91* 
2.  15,001 - 20,000 บาท 3.74  - -0.36* -0.36* 
3.  20,001 - 25,000 บาท 4.10   - 0.00 
4.  25,001 บาทข้ึนไป 4.10    - 

ดานความกาวหนาในหนาท่ี 1.  ไมเกิน 15,000 บาท 3.52 - -0.41* -0.64* -0.67* 
 2.  15,001 - 20,000 บาท 3.94  - -0.23* -0.26* 
 3.  20,001 - 25,000 บาท 4.17   - -0.03 
 4.  25,001 บาทข้ึนไป 4.20    - 
ดานความม่ันคงในหนาท่ี 1.  ไมเกิน 15,000 บาท 3.52 - -0.34* -0.60* -0.68* 
 2.  15,001 - 20,000 บาท 3.86  - -0.26* -0.34* 
 3.  20,001 - 25,000 บาท 4.13   - -0.08 
 4.  25,001 บาทข้ึนไป 4.21    - 
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ตารางท่ี 29  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามคาตอบแทน (ตอ) 
      

คุณภาพชีวิตในการทํางาน กลุมคาตอบแทน X   กลุมคาตอบแทน 
1. 2. 3. 4. 

ดานสภาพแวดลอมสถานท่ี
ทํางาน 

1.  ไมเกิน 15,000 บาท 4.15 - -0.02 -0.19* -0.22* 
2.  15,001 - 20,000 บาท 4.17  - -0.16* -0.20* 
3.  20,001 - 25,000 บาท 4.34   - -0.03 
4.  25,001 บาทข้ึนไป 4.37    - 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

1.  ไมเกิน 15,000 บาท 3.69 - -0.28* -0.42* -0.58* 
2.  15,001 - 20,000 บาท 3.98  - -0.13* -0.30* 
3.  20,001 - 25,000 บาท 4.11   - -0.16* 
4.  25,001 บาทข้ึนไป 4.28    - 

ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ   1.  ไมเกิน 15,000 บาท 3.70 - -0.34* -0.34* -0.46* 
 2.  15,001 - 20,000 บาท 4.04  - -0.00 -0.11 
 3.  20,001 - 25,000 บาท 4.04   - -0.11 
 4.  25,001 บาทข้ึนไป 4.16    - 
ดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน 

1.  ไมเกิน 15,000 บาท 3.62 - -0.28* -0.45* -0.49* 
2.  15,001 - 20,000 บาท 3.90  - -0.16* -0.21* 
3.  20,001 - 25,000 บาท 4.07   - -0.04 
4.  25,001 บาทข้ึนไป 4.11    - 

ดานความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิต 

1.  ไมเกิน 15,000 บาท 3.11 - -0.54* -0.32* -0.37* 
2.  15,001 - 20,000 บาท 3.65  - 0.21* 0.16 
3.  20,001 - 25,000 บาท 3.44   - -0.05 
4.  25,001 บาทข้ึนไป 3.49    - 

ภาพรวม 1.  ไมเกิน 15,000 บาท 3.56 - -0.34* -0.48* -0.55* 
 2.  15,001 - 20,000 บาท 3.91  - -0.13* -0.20* 
 3.  20,001 - 25,000 บาท 4.05   - -0.06 
 4.  25,001 บาทขึ้นไป 4.11    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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จากตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตาม
คาตอบแทน พบวา  

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน  พบวา 
บุคลากรที่ไดรับคาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่
ไดรับคาตอบแทน 15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปและบุคลากรที่
ไดรับคาตอบแทน 15,001 - 20,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับ
คาตอบแทน 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง   

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาในหนาท่ี  พบวา  บุคลากรท่ีไดรับ
คาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 
15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปและบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 
15,001 - 20,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 20,001 - 
25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความ
แตกตาง  

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในหนา ท่ี  พบวา  บุคลากรที่ได รับ
คาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 
15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปและบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 
15,001 - 20,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 20,001 - 
25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความ
แตกตาง  

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน พบวา บุคลากรท่ีไดรับ
คาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน   
20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปและบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 15,001 - 20,000 บาท
จะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 
บาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา 
บุคลากรที่ไดรับคาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่
ไดรับคาตอบแทน 15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไป สวนบุคลากร
ที่ไดรับคาตอบแทน 15,001 - 20,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับ
คาตอบแทน 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปและบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 20,001 - 
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25,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 25,001 บาทขึ้นไป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง  

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พบวา บุคลากรท่ีไดรับ
คาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 
15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง  

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน  พบวา บุคลากรท่ีไดรับ
คาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน   
15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปและบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 
15,001 - 20,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 20,001 - 
25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความ
แตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต พบวา บุคลากรที่ไดรับ
คาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน   
15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปและบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 
15,001 - 20,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 20,001 - 
25,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม พบวา บุคลากรที่ไดรับคาตอบแทนไมเกิน 
15,000 บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน   15,001 - 20,000 
บาท 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปและบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 15,001 - 20,000 
บาทจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 20,001 - 25,000 บาทและ 
25,001 บาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตารางท่ี 30  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ
แตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ประสบการณ n X   S.D. ความหมาย 

ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

นอยกวา 2 ป 13 3.43 0.52 มาก 
2 - 4 ป 73 3.74 0.70 มาก 

มากกวา 4 - 6 ป 109 3.79 0.62 มาก 
มากกวา 6 - 8 ป 59 4.12 0.56 มาก 
มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.04 0.67 มาก 

ดานความกาวหนาในหนาท่ี นอยกวา 2 ป 13 3.87 0.30 มาก 
 2 - 4 ป 73 3.96 0.59 มาก 
 มากกวา 4 - 6 ป 109 3.97 0.56 มาก 
 มากกวา 6 - 8 ป 59 4.20 0.52 มาก 
 มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.07 0.63 มาก 
ดานความม่ันคงในหนาท่ี นอยกวา 2 ป 13 3.50 0.51 มาก 
 2 - 4 ป 73 3.93 0.51 มาก 
 มากกวา 4 - 6 ป 109 3.91 0.46 มาก 
 มากกวา 6 - 8 ป 59 4.15 0.49 มาก 
 มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.12 0.57 มาก 
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ี
ทํางาน 

นอยกวา 2 ป 13 4.16 0.33 มาก 
2 - 4 ป 73 4.23 0.42 มากท่ีสุด 

มากกวา 4 - 6 ป 109 4.21 0.46 มากท่ีสุด 
มากกวา 6 - 8 ป 59 4.39 0.39 มากท่ีสุด 
มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.29 0.56 มากท่ีสุด 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

นอยกวา 2 ป 13 3.62 0.39 มาก 
2 - 4 ป 73 4.01 0.40 มาก 

มากกวา 4 - 6 ป 109 3.98 0.42 มาก 
มากกวา 6 - 8 ป 59 4.22 0.43 มากท่ีสุด 
มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.13 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 30  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ
แตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามประสบการณในการทํางาน (ตอ) 

 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ประสบการณ n X   S.D. ความหมาย 

ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 

นอยกวา 2 ป 13 3.78 0.38 มาก 
2 - 4 ป 73 4.00 0.47 มาก 

มากกวา 4 - 6 ป 109 4.01 0.44 มาก 
มากกวา 6 - 8 ป 59 4.14 0.45 มาก 
มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.05 0.56 มาก 

ดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน 

นอยกวา 2 ป 13 3.84 0.36 มาก 
2 - 4 ป 73 3.97 0.52 มาก 

มากกวา 4 - 6 ป 109 3.91 0.49 มาก 
มากกวา 6 - 8 ป 59 4.05 0.56 มาก 
มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.02 0.58 มาก 

ดานความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิต 

นอยกวา 2 ป 13 3.28 0.32 ปานกลาง 
2 - 4 ป 73 3.57 0.64 มาก 

มากกวา 4 - 6 ป 109 3.52 0.59 มาก 
มากกวา 6 - 8 ป 59 3.49 0.56 มาก 
มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 3.43 0.45 มาก 

ภาพรวม นอยกวา 2 ป 13 3.68 0.24 มาก 
 2 - 4 ป 73 3.93 0.41 มาก 
 มากกวา 4 - 6 ป 109 3.91 0.38 มาก 
 มากกวา 6 - 8 ป 59 4.10 0.36 มาก 
 มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.02 0.49 มาก 

 
จากตารางท่ี 30 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการ

ทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาตามตําแหนงหนาท่ี พบวา บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 6-8 ปมี
คาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมากท่ีสุดและอยูในระดับมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.36)   
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ตารางท่ี 31  การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนก
ตามประสบการณในการทํางาน 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
แหลงความ
แปรปรวน S.S. df M.S. F Sig. 

ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

10.000 4 2.500 6.102 0.000* 
129.045 315 0.410   
139.044 319    

ดานความกาวหนาในหนาท่ี ระหวางกลุม 2.914 4 0.729 2.215 0.067 
 ภายในกลุม 103.629 315 0.329   
 รวม 106.543 319    
ดานความม่ันคงในหนาท่ี ระหวางกลุม 6.762 4 1.691 6.493 0.000* 
 ภายในกลุม 82.012 315 .260   
 รวม 88.774 319    
ดานสภาพแวดลอมสถานท่ี
ทํางาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.592 4 0.398 1.859 0.117 
67.441 315 0.214   
69.033 319    

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5.201 4 1.300 6.134 0.000* 
66.774 315 0.212   
71.976 319    

ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.614 4 0.403 1.747 0.139 
72.730 315 0.231   
74.344 319    

ดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.119 4 0.280 0.996 0.410 
88.514 315 0.281   
89.633 319    

ดานความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิต 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.409 4 0.352 1.102 0.355 
100.645 315 0.320   
102.054 319    

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.605 4 0.651 3.927 0.004* 
52.242 315 0.166   
54.847 319    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 31 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ประสบการณในการทํางานของบุคลากรที่
แตกตางกันจะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมและรายดานคือดานความ
เหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน  ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       

เมื่อพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมและรายดานคือดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน  ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชามีความแตกตางกัน จึงเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายคูระหวาง
กลุมประสบการณในการทํางาน ผลการวิเคราะหมีดังนี้     
 
ตารางท่ี 32  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามประสบการณในการ

ทํางาน 
      

คุณภาพชีวิตในการทํางาน กลุมอายุงาน X   กลุมอายุงาน 
1. 2. 3. 4. 5. 

ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

1.  นอยกวา 2 ป 3.43 - -0.31 -0.36 -0.69* -0.60* 
2.  2 - 4 ป 3.74  - -0.05 -0.38* -0.29* 
3.  มากกวา 4 - 6 ป 3.79   - -0.33* -0.24* 
4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.12    - 0.08 
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.04     - 

ดานความกาวหนาในหนาท่ี 1.  นอยกวา 2 ป 3.87 -     
2.  2 - 4 ป 3.96  -    
3.  มากกวา 4 - 6 ป 3.97   -   
4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.20    -  
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.07     - 

ดานความม่ันคงในหนาท่ี 1.  นอยกวา 2 ป 3.50 - -0.43* -0.41* -0.65* -0.62* 
2.  2 - 4 ป 3.93  - 0.02 -0.22* -0.18* 
3.  มากกวา 4 - 6 ป 3.91   - -0.24* -0.20* 
4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.15    - 0.03 
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.12     - 
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ตารางท่ี 32  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามประสบการณในการ
ทํางาน (ตอ) 

      

คุณภาพชีวิตในการทํางาน กลุมอายุงาน X   กลุมอายุงาน 
1. 2. 3. 4. 5. 

ดานสภาพแวดลอมสถานท่ี
ทํางาน 

1.  นอยกวา 2 ป 4.16 -     
2.  2 - 4 ป 4.23  -    
3.  มากกวา 4 - 6 ป 4.21   -   
4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.39    -  
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.29     - 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

1.  นอยกวา 2 ป 3.62 - -0.38* -0.35* -0.59* -0.50* 
2.  2 - 4 ป 4.01  - 0.03 -0.21* -0.12 
3.  มากกวา 4 - 6 ป 3.98   - -0.24* -0.15* 
4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.22    - 0.08 
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.13     - 

ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 

1.  นอยกวา 2 ป 3.78 -     
2.  2 - 4 ป 4.00  -    
3.  มากกวา 4 - 6 ป 4.01   -   
4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.14    -  
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.05     - 

ดานสิทธิสวนบุคคลในการ
ทํางาน 

1.  นอยกวา 2 ป 3.84 -     
2.  2 - 4 ป 3.97  -    
3.  มากกวา 4 - 6 ป 3.91   -   
4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.05    -  
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.02     - 

ดานความสมดุลในการ
ดําเนินชีวิต 

1.  นอยกวา 2 ป 3.28 -     
2.  2 - 4 ป 3.57  -    
3.  มากกวา 4 - 6 ป 3.52   -   
4.  มากกวา 6 - 8 ป 3.49    -  
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 3.43     - 
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ตารางท่ี 32  การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตามประสบการณในการ
ทํางาน (ตอ) 

      

คุณภาพชีวิตในการทํางาน กลุมอายุงาน X   กลุมอายุงาน 
1. 2. 3. 4. 5. 

ภาพรวม 1.  นอยกวา 2 ป 3.68 - -0.24* -0.22* -0.41* -0.33* 
2.  2 - 4 ป 3.93  - 0.01 -0.16* -0.08 
3.  มากกวา 4 - 6 ป 3.91   - -0.18* -0.10 
4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.10    - 0.07 
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.02     - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 32 การเปรียบเทียบรายคูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานจําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน พบวา  

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน  พบวา 
บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 2 ป 2-4 ปและมากกกวา 4-6 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานต่ํากวาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 6 - 8 ปและมากกวา 8 ปขึ้นไปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง   

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในหนาที่ พบวา บุคลากรที่มีประสบการณใน
การทํางานนอยกวา 2 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ํากวาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางาน 2 
- 4 ป มากกวา 4 - 6 ป มากกวา 6 - 8 ปและมากกวา 8 ปขึ้นไป และบุคลากรที่มีประสบการณในการ
ทํางาน 2-4 ปและมากกวา 4-6 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ํากวาบุคลากรที่มีประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 6 - 8 ปและมากกวา 8 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบ
ความแตกตาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา 
บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 2 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่
มีประสบการณในการทํางาน 2 - 4 ป มากกวา 4 - 6 ป มากกวา 6 - 8 ปและมากกวา 8 ปขึ้นไป และ
บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางาน 2-4 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรท่ีมี
ประสบการณในการทํางานมากกวา 6 - 8 ปและบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 4 - 
6 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 6 - 8 ป
และมากกวา 8 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 



113 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวม พบวา บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางาน
นอยกวา 2 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางาน 2 - 4 ป 
มากกวา 4 - 6 ป มากกวา 6 - 8 ปและมากกวา 8 ปขึ้นไป และบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางาน 
2-4 ปและมากกวา 4 - 6 ปจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ากวาบุคลากรที่มีประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 6 - 8 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

 
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง

หนาท่ี คาตอบแทนและประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันจะสงผลตอความผูกพันตอองคกร
ที่แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 นี้จะใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชการทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม โดยการสุมตัวอยางจากแตละกลุมอยางเปนอิสระ
จากกัน (Independent t-test) และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยประชากรท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยจะใชระดับความเช่ือมั่น 95 
% ในการทดสอบสมมติฐานและในกรณีที่พบความแตกตางจะทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปน
คนคูดวยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 มีรายละเอียด
ดังน้ี 

 
ตารางที่ 33  จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t คา Sig. และการแปลความของการทดสอบ

ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามเพศ 
   

ความผูกพันตอองคกร เพศ n X   S.D. t Sig. ความหมาย 
ความภาคภูมิใจและการยอมรับ
ในเปาหมายขององคกร 

ชาย 101 4.15 0.50 -1.680 0.094 มาก 
หญิง 219 4.25 0.49   มากท่ีสุด 

ความทุมเทดานการทํางานอยาง
เต็มท่ีใหแกองคกร 

ชาย 101 4.29 0.50 -1.079 0.281 มากท่ีสุด 
หญิง 219 4.35 0.45   มากท่ีสุด 

ความศรัทธาดานเปาหมายถึง
แนวทางขององคกรในอนาคต 

ชาย 101 4.15 0.57 -1.559 0.120 มาก 
หญิง 219 4.26 0.52   มากท่ีสุด 

ภาพรวม ชาย 101 4.20 0.47 -1.624 0.105 มาก 
 หญิง 219 4.29 0.43   มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 33 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t คา Sig. และการแปล
ความของการทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามเพศ พบวา ระดับความ
ผูกพันตอองคกรจําแนกตามเพศโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา 
บุคลากรเพศหญิงมีคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคกรมากที่สุดและอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 
4.29, S.D. = 0.43) 

เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตามเพศ พบวา เพศของ
บุคลากรที่แตกตางกันจะสงผลตอระดับความผูกพันตอองคกรท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 34  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ

แตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามอายุ 
 

ความผูกพันตอองคกร อายุ n X   S.D. ความหมาย 
ความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมาย
ขององคกร 

21-30 ป 97 4.06 0.49 มาก 
31-40 ป 149 4.25 0.46 มากท่ีสุด 
41-50 ป 65 4.36 0.48 มากท่ีสุด 

51 ปขึ้นไป 9 4.44 0.70 มากท่ีสุด 
ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแก
องคกร 

21-30 ป 97 4.21 0.54 มากท่ีสุด 
31-40 ป 149 4.36 0.41 มากท่ีสุด 
41-50 ป 65 4.39 0.46 มากท่ีสุด 

51 ปขึ้นไป 9 4.71 0.32 มากท่ีสุด 
ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางของ
องคกรในอนาคต 

21-30 ป 97 3.97 0.56 มาก 
31-40 ป 149 4.30 0.44 มากท่ีสุด 
41-50 ป 65 4.35 0.56 มากท่ีสุด 

51 ปขึ้นไป 9 4.76 0.40 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 21-30 ป 97 4.08 0.46 มาก 

 31-40 ป 149 4.31 0.39 มากท่ีสุด 
 41-50 ป 65 4.36 0.46 มากท่ีสุด 
 51 ปขึ้นไป 9 4.64 0.35 มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 34 จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบ
ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามอายุ พบวา ระดับความผูกพันตอองคกรจําแนก
ตามอายุโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามอายุ พบวา บุคลากรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไปมี
คาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุดและอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64, S.D. = 0.35)   
 
ตารางท่ี 35  การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตาม

อายุ    
 
ความผูกพันตอองคกร แหลงความแปรปรวน S.S. df M.S. F Sig. 
ความภาคภูมิใจและ
การยอมรับใน
เปาหมายขององคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4.415 3 1.472 6.257 0.000* 
74.329 316 0.235   
78.745 319    

ความทุมเทดานการ
ทํ า ง า น อ ย า ง เ ต็ ม ท่ี
ใหแกองคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.932 3 0.977 4.523 0.004* 
68.274 316 0.216   
71.206 319    

ความศรัทธาดานเปา
หมายถึงแนวทางของ
องคกรในอนาคต 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

10.753 3 3.584 13.739 0.000* 
82.443 316 0.261   
93.196 319    

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5.414 3 1.805 9.678 0.000* 
58.917 316 0.186   
64.331 319    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 35 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอ
องคกรจําแนกตามอายุ พบวา อายุของบุคลากรที่แตกตางกันจะสงผลตอระดับความผูกพันตอองคกร
ในภาพรวมและรายดานคือดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร  ดานความ
ทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรและดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางของ
องคกรในอนาคตท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพบวาความผูกพันตอองคกรในภาพรวมและรายดานคือดานความภาคภูมิใจและ
การยอมรับในเปาหมายขององคกร ดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรและดาน



116 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคตจําแนกตามอายุมีความแตกตางกัน                 
จึงเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรเปนรายคูระหวางกลุมอายุ ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 36  การเปรียบเทียบรายคูระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตามอายุ 
 

ความผูกพันตอองคกร กลุมอายุ X   กลุมอายุ 
1. 2. 3. 4. 

ความภาคภูมิใจและการยอมรับใน
เปาหมายขององคกร 

1.  21-30 ป 4.06 - -0.19* -0.30* -0.38* 
2.  31-40 ป 4.25  - -0.10 -0.18 
3.  41-50 ป 4.36   - -0.08 
4.  51 ปขึ้นไป 4.44    - 

ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแก
องคกร 

1.  21-30 ป 4.21 - -0.14* -0.17* -0.49* 
2.  31-40 ป 4.36  - -0.02 -0.34* 
3.  41-50 ป 4.39   - -0.32 
4.  51 ปขึ้นไป 4.71    - 

ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางของ
องคกรในอนาคต 

1.  21-30 ป 3.97 - -0.33* -0.37* -0.78* 
2.  31-40 ป 4.30  - -0.04 -0.45* 
3.  41-50 ป 4.35   - -0.40* 
4.  51 ปขึ้นไป 4.76    - 

    ภาพรวม 1.  21-30 ป 4.08 - -0.22* -0.28* -0.55* 
 2.  31-40 ป 4.31  - -0.05 -0.32* 
 3.  41-50 ป 4.36   - -0.27 
 4.  51 ปขึ้นไป 4.64    - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 36 การเปรียบเทียบรายคูระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตามอายุ พบวา  
ความผูกพันตอองคกรดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร 

พบวา บุคลากรที่มีอายุ 21-30 ปจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ป 41-50 ป
และ 51 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง   

ความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกร พบวา 
บุคลากรที่มีอายุ 21-30 ปจะมีความผูกพันตอองคกรตํ่ากวาบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ป 41-50 ปและ 51 
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ปขึ้นไป และบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ปจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง   

ความผูกพันตอองคกรดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต 
พบวา บุคลากรที่มีอายุ 21-30 ปจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ป 41-50 ป
และ 51 ปขึ้นไป และบุคลากรท่ีมีอายุ 31-40 ปและ 41-50 ปจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวา
บุคลากรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง  

ความผูกพันตอองคกรในภาพรวม พบวา บุคลากรที่มีอายุ 21-30 ปจะมีความผูกพันตอ
องคกรต่ํากวาบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ป 41-50 ปและ 51 ปขึ้นไป และบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ปจะมี
ความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน
คูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง   

 
ตารางท่ี 37  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ

แตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความผูกพันตอองคกร การศึกษา n X   S.D. ความหมาย 
ความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมาย
ขององคกร 

  อนุปริญญา 25 3.94 0.48 มาก 
ปริญญาตร ี 212 4.18 0.48 มาก 
ปริญญาโท 81 4.43 0.47 มากท่ีสุด 
ปริญญาเอก 2 3.85 0.20 มาก 

ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแก
องคกร 

  อนุปริญญา 25 4.12 0.41 มาก 
ปริญญาตร ี 212 4.29 0.49 มากท่ีสุด 
ปริญญาโท 81 4.50 0.39 มากท่ีสุด 
ปริญญาเอก 2 4.21 0.30 มากท่ีสุด 

ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางของ
องคกรในอนาคต 

  อนุปริญญา 25 3.90 0.51 มาก 
ปริญญาตร ี 212 4.16 0.51 มาก 
ปริญญาโท 81 4.51 0.51 มากท่ีสุด 
ปริญญาเอก 2 3.71 0.20 มาก 

ภาพรวม   อนุปริญญา 25 3.99 0.38 มาก 
 ปริญญาตรี 212 4.21 0.43 มากท่ีสุด 
 ปริญญาโท 81 4.48 0.41 มากท่ีสุด 
 ปริญญาเอก 2 3.92 0.23 มาก 
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จากตารางท่ี 37 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการ
ทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับความ
ผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษา พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคกรมาก
ที่สุดและอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.48, S.D. = 0.41)   
 
 ตารางท่ี 38  การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตาม

ระดับการศึกษา 
 

ความผูกพันตอองคกร แหลงความแปรปรวน S.S. df M.S. F Sig. 
ความภาคภูมิใจและการ
ยอมรับในเปาหมายของ
องคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

6.069 3 2.023 8.796 0.000* 
72.676 316 0.230   
78.745 319    

ความทุมเทดานการ
ทํางานอยางเต็มท่ีใหแก
องคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3.741 3 1.247 5.841 0.001* 
67.465 316 0.213   
71.206 319    

ความศรัทธาดานเปา
หมายถึงแนวทางของ
องคกรในอนาคต 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

10.635 3 3.545 13.569 0.000* 
82.560 316 0.261   
93.196 319    

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

6.487 3 2.162 11.813 0.000* 
57.844 316 0.183   
64.331 319    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตารางที่ 38 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอ
องคกรจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาของบุคลากรที่แตกตางกันจะสงผลตอ
ระดับความผูกพันตอองคกรในภาพรวมและรายดานคือดานความภาคภูมิใจและการยอมรับใน
เปาหมายขององคกร ดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรและดานความศรัทธา
ดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพบวาความผูกพันตอองคกรในภาพรวมและรายดานคือดานความภาคภูมิใจและ
การยอมรับในเปาหมายขององคกร ดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรและดาน
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ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคตจําแนกตามระดับการศึกษามีความ
แตกตางกัน จึงเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรเปนรายคูระหวางกลุมระดับการศึกษา ผล
การวิเคราะห มีดังนี้ 

 
ตารางท่ี 39  การเปรียบเทียบรายคูระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความผูกพันตอองคกร กลุมการศึกษา X   กลุมการศึกษา 
1. 2. 3. 4. 

ความภาคภูมิใจและการยอมรับใน
เปาหมายขององคกร 

1.  อนุปริญญา 3.94 - -0.23* -0.48* 0.08 
2.  ปริญญาตร ี 4.18  - -0.24* 0.32 
3.  ปริญญาโท 4.43   - 0.57 
4.  ปริญญาเอก 3.85    - 

ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ี
ใหแกองคกร 

1.  อนุปริญญา 4.12 - -0.17 -0.37* -0.08 
2.  ปริญญาตร ี 4.29  - -0.20* 0.08 
3.  ปริญญาโท 4.50   - 0.29 
4.  ปริญญาเอก 4.21    - 

ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางของ
องคกรในอนาคต 

1.  อนุปริญญา 3.90 - -0.26* -0.61* 0.18 
2.  ปริญญาตร ี 4.16  - -0.34* 0.44 
3.  ปริญญาโท 4.51   - 0.79* 
4.  ปริญญาเอก 3.71    - 

    ภาพรวม 1.  อนุปริญญา 3.99 - -0.22* -0.49* 0.06 
 2.  ปริญญาตรี 4.21  - -0.26* 0.28 
 3.  ปริญญาโท 4.48   - 0.55 
 4.  ปริญญาเอก 3.92    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 39 การเปรียบเทียบรายคูระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา  

ความผูกพันตอองคกรดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร 
พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญาจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทและบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีความ
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ผูกพันตอองคกรตํ่ากวาบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง   

ความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกร พบวา 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรีจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวา
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบ
ความแตกตาง 

ความผูกพันตอองคกรดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต 
พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญาจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท สวนบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีความ
ผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทและบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโทจะมีความผูกพันตอองคกรตํ่ากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

ความผูกพันตอองคกรในภาพรวม พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ปวช/ปวส/
อนุปริญญาจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง   
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ตารางท่ี 40  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ
แตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี 

 
ความผูกพันตอองคกร ตําแหนง  n X   S.D. ความหมาย 

ดานความเหมาะสมของ
คาตอบแทนตอภาระงาน 

เลขานุการ 29 4.46 0.60 มากท่ีสุด 
วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.42 0.40 มากท่ีสุด 
เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 4.03 0.44 มาก 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 4.21 0.49 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.19 0.48 มาก 
เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 4.26 0.46 มากท่ีสุด 

อื่น ๆ 20 4.17 0.50 มาก 
ดานความกาวหนาในหนาท่ี เลขานุการ 29 4.63 0.46 มากท่ีสุด 
 วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.44 0.30 มากท่ีสุด 
 เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 4.11 0.46 มาก 
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 4.35 0.49 มากท่ีสุด 
 เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.32 0.46 มากท่ีสุด 
 เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 4.37 0.36 มากท่ีสุด 
 อื่น ๆ 20 4.30 0.49 มากท่ีสุด 
ดานความกาวหนาในหนาท่ี เลขานุการ 29 4.57 0.54 มากท่ีสุด 
 วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.51 0.40 มากท่ีสุด 
 เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 3.95 0.53 มาก 
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 4.16 0.49 มากท่ีสุด 
 เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.45 0.50 มากท่ีสุด 
 เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 26 4.33 0.46 มากท่ีสุด 
 อื่น ๆ 20 4.02 0.59 มากท่ีสุด 

ภาพรวม เลขานุการ 29 4.55 0.47 มากท่ีสุด 
 วิเคราะหนโยบายและแผน 45 4.45 0.34 มากท่ีสุด 
 เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร 71 4.03 0.40 มาก 
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 106 4.24 0.44 มาก 
 เจาหนาท่ีการเงิน 23 4.32 0.43 มากท่ีสุด 
 เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซ้ือ 26 4.32 0.37 มากท่ีสุด 
 อื่น ๆ 20 4.16 0.49 มาก 
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จากตารางท่ี 40 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการ
ทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี พบวา ระดับความ
ผูกพันตอองคกรจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตําแหนง
หนาท่ี พบวา บุคลากรท่ีมีปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีเลขานุการมีคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอ
องคกรมากท่ีสุดและอยูในระดับมาก ( X  = 4.55, S.D. = 0.47)   
 

ตารางท่ี 41  การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตาม
ตําแหนงหนาท่ี 

 

ความผูกพันตอองคกร แหลงความ
แปรปรวน S.S. df M.S. F Sig. 

ความภาคภูมิใจและการ
ยอมรับในเปาหมายของ
องคกร 

ระหวางกลุม 6.244 6 1.041 4.493 0.000* 
ภายในกลุม 72.501 313 0.232   
รวม 78.745 319    

ความทุมเทดานการทํางาน
อยางเต็มท่ีใหแกองคกร 

ระหวางกลุม 6.579 6 1.097 5.311 0.000* 
ภายในกลุม 64.627 313 0.206   
รวม 71.206 319    

ความศรัทธาดานเปาหมายถึง
แนวทางขององคกรใน
อนาคต 

ระหวางกลุม 15.083 6 2.514 10.073 0.000* 
ภายในกลุม 78.113 313 0.250   
รวม 93.196 319    

ภาพรวม ระหวางกลุม 8.340 6 1.390 7.770 0.000* 
ภายในกลุม 55.991 313 0.179   
รวม 64.331 319    

 

จากตารางท่ี 41 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกร
จําแนกตามตําแหนงหนาที่ พบวา ตําแหนงหนาที่ของบุคลากรท่ีแตกตางกันจะสงผลตอระดับความ
ผูกพันตอองคกรในภาพรวมและรายดานคือดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร 
ดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรและดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทาง
ขององคกรในอนาคตท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพบวาความผูกพันตอองคกรในภาพรวมและรายดานคือดานความภาคภูมิใจและการ
ยอมรับในเปาหมายขององคกร ดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรและดานความ
ศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคตจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีมีความแตกตางกัน จึง
เปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรเปนรายคูระหวางกลุมตําแหนงหนาท่ี ผลการวิเคราะหมีดังน้ี     
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ตารางท่ี 42  การเปรียบเทียบรายคูระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี 
      

ความผูกพันตอ
องคกร 

กลุมตําแหนง X   กลุมตําแหนง 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

ความภาคภูมิใจ
และการยอมรับใน
เปาหมายของ
องคกร 

1.  เลขานุการ 4.46 - 0.04 0.43* 0.25* 0.27* 0.19 0.29* 
2.  วิเคราะหนโยบาย  4.42  - 0.39* 0.21* 0.22 0.15 0.25 
3.  ธุรการ/เอกสาร 4.03   - -0.18* -0.16 -0.23* -0.14 
4.  บริหารงานท่ัวไป 4.21    - 0.01 -0.05 0.03 
5.  การเงิน 4.19     - -0.07 0.02 
6.  พัสดุ/จัดซื้อ 4.26      - 0.09 
7.  อื่น ๆ 4.17       - 

ความทุมเทดาน
การทํางานอยาง
เต็มท่ีใหแกองคกร 

1.  เลขานุการ 4.63 - 0.18 0.51* 0.27* 0.30* 0.25* 0.33* 
2.  วิเคราะหนโยบาย  4.44  - 0.32* 0.08 0.12 0.06 0.14 
3.  ธุรการ/เอกสาร 4.11   - -0.23* -0.20 -0.26* -0.18 
4.  บริหารงานท่ัวไป 4.35    - 0.03 -0.02 0.05 
5.  การเงิน 4.32     - -0.05 0.02 
6.  พัสดุ/จัดซื้อ 4.37      - 0.07 
7.  อื่น ๆ 4.30       - 

ความศรัทธาดาน
เปาหมายถึง
แนวทางของ
องคกรในอนาคต 

1.  เลขานุการ 4.57 - 0.06 0.61* 0.41* 0.11 0.23 0.55* 
2.  วิเคราะหนโยบาย  4.51  - 0.55* 0.35* 0.05 0.17 0.48* 
3.  ธุรการ/เอกสาร 3.95   - -0.20* -0.50* -0.37* -0.06 
4.  บริหารงานท่ัวไป 4.16    - -0.29* -0.17 0.13 
5.  การเงิน 4.45     - 0.12 0.43* 
6.  พัสดุ/จัดซื้อ 4.33      - 0.31* 
7.  อื่น ๆ 4.02       - 

ภาพรวม 1.  เลขานุการ 4.55 - 0.09 0.52* 0.31* 0.23 0.22* 0.39* 
 2.  วิเคราะหนโยบาย  4.45  - 0.42* 0.21* 0.13 0.13 0.29* 
 3.  ธุรการ/เอกสาร 4.03   - -0.20* -0.29* -0.29* -0.12 
 4.  บริหารงานท่ัวไป 4.24    - -0.08 -0.08 0.07 
 5.  การเงิน 4.32     - -0.00 0.16 
 6.  พัสด/ุจัดซ้ือ 4.32      - 0.16 
 7.  อื่น ๆ 4.16       - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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จากตารางท่ี 42 การเปรียบเทียบรายคูระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตามตําแหนง
หนาท่ี พบวา  

ความผูกพันตอองคกรดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร  
พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการจะมีความผูกพันตอองคกรสูงกวาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสาร บริหารงานท่ัวไป การเงินและอื่น ๆ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในตําแหนงธุรการ/เอกสารธุรการ/เอกสารต่ํากวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานท่ัวไป
และพัสดุ/จัดซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

ความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกร  พบวา 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการจะมีความผูกพันตอองคกรสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในตําแหนงธุรการ/เอกสาร บริหารงานทั่วไป  การเงิน พัสดุ/จัดซ้ือและอื่น ๆ สวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงวิเคราะหนโยบายจะมีความผูกพันตอองคกรสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงธุรการ/เอกสารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนง ธุรการ/เอกสารจะมีความผูกพันตอ
องคกรต่ํากวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานท่ัวไปและพัสดุ/จัดซ้ืออยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

ความผูกพันตอองคกรดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต 
พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการจะมีความผูกพันตอองคกรสูงกวาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสาร บริหารงานท่ัวไปและอื่น ๆ สวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงวิเคราะหนโยบายจะมีความผูกพันตอองคกรสูงกวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/
เอกสาร บริหารงานท่ัวไปและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/
เอกสารจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานท่ัวไป การเงิน
และพัสดุ/จัดซื้อ สวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานท่ัวไปจะมีความผูกพันตอองคกร
ต่ํากวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงการเงินและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงการเงินและ
พัสดุ/จัดซ้ือจะมีความผูกพันตอองคกรสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงอื่น ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

ความผูกพันตอองคกรในภาพรวม พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงเลขานุการจะ
มีความผูกพันตอองคกรสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสาร บริหารงานท่ัวไป 
พัสดุ/จัดซ้ือและอื่น ๆ สวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงวิเคราะหนโยบายจะมีความผูกพันตอ
องคกรสูงกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสาร บริหารงานทั่วไปและอื่น ๆ และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงธุรการ/เอกสารจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรท่ี
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ปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารงานท่ัวไป การเงินและพัสดุ/จัดซ้ืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

 
ตารางท่ี 43  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ

แตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามคาตอบแทน 
 

ความผูกพันตอองคกร คาตอบแทน n X   S.D. ความหมาย 
ความภาคภูมิใจและการยอมรับใน
เปาหมายขององคกร 

ไมเกิน 15,000 บาท 30 4.01 0.46 มาก 
15,001 - 20,000 บาท 121 4.09 0.50 มาก 
20,001 - 25,000 บาท 116 4.32 0.44 มากท่ีสุด 

25,001 บาทข้ึนไป 53 4.40 0.50 มากท่ีสุด 
ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ี
ใหแกองคกร 

ไมเกิน 15,000 บาท 30 4.13 0.35 มาก 
15,001 - 20,000 บาท 121 4.26 0.55 มากท่ีสุด 
20,001 - 25,000 บาท 116 4.39 0.40 มากท่ีสุด 

25,001 บาทข้ึนไป 53 4.50 0.39 มากท่ีสุด 
ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทาง
ขององคกรในอนาคต 

ไมเกิน 15,000 บาท 30 3.84 0.37 มาก 
15,001 - 20,000 บาท 121 4.03 0.52 มาก 
20,001 - 25,000 บาท 116 4.42 0.45 มากท่ีสุด 

25,001 บาทข้ึนไป 53 4.45 0.55 มากท่ีสุด 
ภาพรวม ไมเกิน 15,000 บาท 30 3.99 0.33 มาก 

 15,001 - 20,000 บาท 121 4.13 0.46 มาก 
 20,001 - 25,000 บาท 116 4.38 0.38 มากท่ีสุด 
 25,001 บาทขึ้นไป 53 4.45 0.44 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 43 จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบ

ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามคาตอบแทน พบวา ระดับความผูกพันตอองคกร
จําแนกตามคาตอบแทนโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามคาตอบแทนพบวา 
บุคลากรท่ีไดรับคาตอบแทน 25,001 บาทขึ้นไปมีคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคกรมากที่สุดและ
อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.45, S.D. = 0.44)   
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ตารางท่ี 44  การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตาม
คาตอบแทน 

 

ความผูกพันตอองคกร แหลงความ
แปรปรวน 

S.S. df M.S. F Sig. 

ความภาคภูมิใจและการ
ยอมรับในเปาหมายของ
องคกร 

ระหวางกลุม 6.166 3 2.055 8.949 0.000* 
ภายในกลุม 72.579 316 0.230   
รวม 78.745 319    

ความทุมเทดานการทํางาน
อยางเต็มท่ีใหแกองคกร 

ระหวางกลุม 3.722 3 1.241 5.810 0.001* 
ภายในกลุม 67.484 316 0.214   
รวม 71.206 319    

ความศรัทธาดานเปาหมายถึง
แนว ท า ง ข อ ง อ ง ค ก ร ใ น
อนาคต 

ระหวางกลุม 16.637 3 5.546 22.890 0.000* 
ภายในกลุม 76.559 316 0.242   
รวม 93.196 319    

ภาพรวม ระหวางกลุม 7.857 3 2.619 14.655 0.000* 
ภายในกลุม 56.474 316 0.179   
รวม 64.331 319    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 44 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอ
องคกรจําแนกตามคาตอบแทน พบวา คาตอบแทนของบุคลากรที่แตกตางกันจะสงผลตอระดับความ
ผูกพันตอองคกรในภาพรวมและรายดานคือดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายของ
องคกร ดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรและดานความศรัทธาดานเปาหมายถึง
แนวทางขององคกรในอนาคตท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพบวาความผูกพันตอองคกรในภาพรวมและรายดานคือดานความภาคภูมิใจและ
การยอมรับในเปาหมายขององคกร ดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรและดาน
ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคตจําแนกตามคาตอบแทนมีความแตกตาง
กัน จึงเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรเปนรายคูระหวางกลุมคาตอบแทน ผลการวิเคราะหมี
ดังนี้ 
 
 
 



127 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

ตารางท่ี 45 การเปรียบเทียบรายคูระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตามคาตอบแทน 
 

ความผูกพันตอองคกร กลุมคาตอบแทน X   กลุมคาตอบแทน 
1. 2. 3. 4. 

ความภาคภูมิใจและการยอมรับ
ในเปาหมายขององคกร 

1.  ไมเกิน 15,000 บาท 4.01 - -0.08 -0.31* -0.39* 
2.  15,001 - 20,000 บาท 4.09  - -0.22* -0.30* 
3.  20,001 - 25,000 บาท 4.32   - -0.08 
4.  25,001 บาทข้ึนไป 4.40    - 

ความทุมเทดานการทํางานอยาง
เต็มท่ีใหแกองคกร 

1.  ไมเกิน 15,000 บาท 4.13 - -0.12 -0.25* -0.36* 
2.  15,001 - 20,000 บาท 4.26  - -0.13* -0.24* 
3.  20,001 - 25,000 บาท 4.39   - -0.10 
4.  25,001 บาทข้ึนไป 4.50    - 

ความศรัทธาดานเปาหมายถึง
แนวทางขององคกรในอนาคต 

1.  ไมเกิน 15,000 บาท 3.84 - -0.18 -0.58* -0.61* 
2.  15,001 - 20,000 บาท 4.03  - -0.39* -0.42* 
3.  20,001 - 25,000 บาท 4.42   - -0.02 
4.  25,001 บาทข้ึนไป 4.45    - 

    ภาพรวม 1.  ไมเกิน 15,000 บาท 3.99 - -0.13 -0.38* -0.45* 
 2.  15,001 - 20,000 บาท 4.13  - -0.25* -0.32* 
 3.  20,001 - 25,000 บาท 4.38   - -0.07 
 4.  25,001 บาทขึ้นไป 4.45    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  

จากตารางที่ 45 การเปรียบเทียบรายคูระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตาม
คาตอบแทน พบวา  

ความผูกพันตอองคกรดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร 
พบวา บุคลากรที่ไดรับคาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาทและ 15,001 - 20,000 บาทจะมีความผูกพัน
ตอองคกรตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง   

ความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกร พบวา 
บุคลากรที่ไดรับคาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาทและ 15,001 - 20,000 บาทจะมีความผูกพันตอ
องคกรต่ํากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 
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ความผูกพันตอองคกรดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต 
พบวา บุคลากรที่ไดรับคาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาทและ 15,001 - 20,000 บาทจะมีความผูกพันตอ
องคกรตํ่ากวาบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน 20,001 - 25,000 บาทและ 25,001 บาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น  ๆไมพบความแตกตาง 

ความผูกพันตอองคกรในภาพรวม พบวา บุคลากรที่ไดรับคาตอบแทนไมเกิน 15,000 บาท
และ 15,001 - 20,000 บาทมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรที่ไดคาตอบแทน 20,001 - 25,000 บาท
และ 25,001 บาทขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น  ๆไมพบความแตกตาง 

 
ตารางท่ี 46  จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการทดสอบความ

แตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
 

ความผูกพันตอองคกร อายุงาน n X   S.D. ความหมาย 
ความภาคภูมิใจและการยอมรับใน
เปาหมายขององคกร 

นอยกวา 2 ป 13 3.95 0.52 มาก 
2 - 4 ป 73 4.19 0.47 มาก 

มากกวา 4 - 6 ป 109 4.13 0.47 มาก 
มากกวา 6 - 8 ป 59 4.34 0.48 มากท่ีสุด 
มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.35 0.51 มากท่ีสุด 

ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ี
ใหแกองคกร 

นอยกวา 2 ป 13 4.06 0.45 มาก 
2 - 4 ป 73 4.31 0.46 มากท่ีสุด 

มากกวา 4 - 6 ป 109 4.27 0.50 มากท่ีสุด 
มากกวา 6 - 8 ป 59 4.42 0.42 มากท่ีสุด 
มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.42 0.43 มากท่ีสุด 

ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทาง
ขององคกรในอนาคต 

นอยกวา 2 ป 13 3.85 0.39 มาก 
2 - 4 ป 73 4.16 0.47 มาก 

มากกวา 4 - 6 ป 109 4.13 0.55 มาก 
มากกวา 6 - 8 ป 59 4.45 0.48 มากท่ีสุด 
มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.32 0.56 มากท่ีสุด 

ภาพรวม นอยกวา 2 ป 13 3.95 0.44 มาก 
2 - 4 ป 73 4.22 0.42 มากท่ีสุด 

มากกวา 4 - 6 ป 109 4.18 0.44 มาก 
มากกวา 6 - 8 ป 59 4.41 0.42 มากท่ีสุด 
มากกวา 8 ปขึ้นไป 66 4.36 0.45 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 46 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลความของการ
ทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา 
ระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาตามประสบการณในการทํางานพบวา บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางาน
มากกวา 6 - 8 ปมีคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคกรมากที่สุดและอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 
4.41, S.D. = 0.42)   
 
  

ตารางท่ี 47  การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน 

 

ความผูกพันตอองคกร 
แหลงความ
แปรปรวน S.S. df M.S. F Sig. 

ความภาคภูมิใจและการ
ยอมรับในเปาหมายของ
องคกร 

ระหวางกลุม 3.936 4 0.984 4.144 0.003* 
ภายในกลุม 74.808 315 0.237   
รวม 78.745 319    

ความทุมเทดานการทํางาน
อยางเต็มท่ีใหแกองคกร 

ระหวางกลุม 2.448 4 0.612 2.804 0.026* 
ภายในกลุม 68.758 315 0.218   
รวม 71.206 319    

ความศรัทธาดานเปาหมายถึง
แน ว ท า ง ข อ ง อ ง ค ก ร ใ น
อนาคต 

ระหวางกลุม 6.693 4 1.673 6.093 0.000* 
ภายในกลุม 86.503 315 0.275   
รวม 93.196 319    

ภาพรวม ระหวางกลุม 4.058 4 1.015 5.303 0.000* 
ภายในกลุม 60.272 315 0.191   
รวม 64.331 319    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 47 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอ
องคกรจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ประสบการณในการทํางานของบุคลากรท่ี
แตกตางกันจะสงผลตอระดับความผูกพันตอองคกรในภาพรวมและรายดานคือดานความภาคภูมิใจ
และการยอมรับในเปาหมายขององคกร ดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรและ
ดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
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เมื่อพบวาความผูกพันตอองคกรในภาพรวมและรายดานคือดานความภาคภูมิใจและ
การยอมรับในเปาหมายขององคกร ดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรและดาน
ความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคตจําแนกตามประสบการณในการทํางานมี
ความแตกตางกัน จึงเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคกรเปนรายคูระหวางกลุมประสบการณใน
การทํางาน ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 48  การเปรียบเทียบรายคูระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตามประสบการณในการ

ทํางาน 
 

ความผูกพันตอองคกร กลุมอายุงาน X   กลุมอายุงาน 
1. 2. 3. 4. 5. 

ความภาคภูมิใจและการ
ยอมรับในเปาหมายของ
องคกร 

1.  นอยกวา 2 ป 3.95 - -0.23 -0.17 -0.39* -0.39* 
2.  2 - 4 ป 4.19  - 0.05 -0.15 -0.16 
3.  มากกวา 4 - 6 ป 4.13   - -0.21* -0.22* 
4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.34    - -0.00 
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.35     - 

ความทุมเทดานการทํางาน
อยางเต็มท่ีใหแกองคกร 

1.  นอยกวา 2 ป 4.06 - -0.25 -0.20 -0.36* -0.36* 
2.  2 - 4 ป 4.31  - 0.04 -0.11 -0.11 
3.  มากกวา 4 - 6 ป 4.27   - -0.15* -0.15* 
4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.42    - 0.00 
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.42     - 

ความศรัทธาดานเปาหมายถึง
แนวทางขององคกรใน
อนาคต 

1.  นอยกวา 2 ป 3.85 - -0.30 -0.28 -0.60* -0.46* 
2.  2 - 4 ป 4.16  - 0.02 -0.29* -0.16 
3.  มากกวา 4 - 6 ป 4.13   - -0.32* -0.18* 
4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.45    - 0.13 
5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.32     - 

    ภาพรวม 1.  นอยกวา 2 ป 3.95 - -0.26* -0.22 -0.45* -0.40* 
 2.  2 - 4 ป 4.22  - 0.04 -0.18* -0.14 
 3.  มากกวา 4 - 6 ป 4.18   - -0.22* -0.18* 
 4.  มากกวา 6 - 8 ป 4.41    - 0.04 
 5.  มากกวา 8 ปขึ้นไป 4.36     - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 จากตารางที่ 48 การเปรียบเทียบรายคูระดับความผูกพันตอองคกรจําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน พบวา  

ความผูกพันตอองคกรดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร พบวา 
บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 2 ปและมากกวา 4 - 6 ปจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํา
กวาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 6 - 8 ปและมากกวา 8 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง  

ความผูกพันตอองคกรดานความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกร พบวา 
บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 2 ปและมากกวา 4 - 6 ปจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํา
กวาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 6 - 8 ปและมากกวา 8 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง  

ความผูกพันตอองคกรดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต 
พบวา บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 2 ปจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรที่
มีประสบการณในการทํางานมากกวา 6 - 8 ปและมากกวา 8 ปขึ้นไป สวนบุคลากรท่ีมีประสบการณใน
การทํางาน 2 - 4 ปจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 6 - 
8 ปและบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 4 - 6 ปจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวา
บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 6 - 8 ปและมากกวา 8 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

ความผูกพันตอองคกรในภาพรวม พบวา บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 
2 ปจะมีความผูกพันตอองคกรตํ่ากวาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางาน 2 - 4 ป มากกวา 6 - 8 ป
และมากกวา 8 ปขึ้นไป สวนบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางาน 2 - 4 ปจะมีความผูกพันตอองคกร
ต่ํากวาบุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวา 6 - 8 ปและบุคลากรที่มีประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 4 - 6 ปจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํากวาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางาน
มากกวา 6 - 8 ปและมากกวา 8 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความ
แตกตาง 
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สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 นี้จะใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
product moment correlation) โดยจะใชระดับความเช่ือมั่น 99 % ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 3 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางท่ี 49  การทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร

ของบุคลากร 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ความผูกพันตอองคกร 
ความภาคภูมิใจและ
การยอมรับใน

เปาหมายขององคกร 

ความทุมเทดานการ
ทํางานอยางเต็มท่ี
ใหแกองคกร 

ความศรัทธาดานเปา
หมายถึงแนวทางของ
องคกรในอนาคต 

r p r p r p 
ความเหมาะสมของคาตอบแทน
ตอภาระงาน 0.447 0.000** 0.405 0.000** 0.521 0.000** 

ความกาวหนาในหนาท่ี 0.502 0.000** 0.459 0.000** 0.532 0.000** 
ความม่ันคงในหนาท่ี 0.525 0.000** 0.497 0.000** 0.556 0.000** 
สภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน 0.450 0.000** 0.460 0.000** 0.459 0.000** 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา 0.473 0.000** 0.478 0.000** 0.477 0.000** 

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 0.387 0.000** 0.469 0.000** 0.411 0.000** 
สิทธิสวนบุคคลในการทํางาน 0.421 0.000** 0.468 0.000** 0.437 0.000** 
ความสมดุลในการดําเนินชีวิต 0.238 0.000** 0.285 0.000** 0.227 0.000** 

  **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 49 การทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากร พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 50  การทดสอบความสัมพันธ ระหวาง คุณภาพชีวิตโดยรวมและความผูกพันตอองคกร
โดยรวมของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
ตัวแปร ความผูกพันตอองคกรในภาพรวม 

 
คุณภาพชีวิตในการทาํงานในภาพรวม 

 

 
0.638 

0.000** 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตารางที่ 50 การทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ

ผูกพันตอองคกรบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  พบวา 
คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรบุคลากรประจําภาควิชา
ภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  

  การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   ผูศึกษาวิจัยศึกษาจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 320 คน จากบุคลากรประจําภาควิชาตางๆ จํานวน 16 ภาควิชาภายใตคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 1,551 คน ซึ่งไดมาจากสูตรการคํานวณขนาดตัวอยาง
ของ Taro Yamane ระดับความเช่ือมั่น 95 ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
แบบแบงช้ัน (Stratified random sampling) ในแตละภาควิชา และกําหนดใหไดสัดสวนกันในการ
เลือกกลุมตัวอยาง ในการเลือกกลุมตัวอยางจากภาควิชาตางๆ มีขอสรุปดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของบุคลากร เปนคําถามแบบปลายปดจํานวน 7 ขอ  
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน  โดยครอบคลุม
ตามแนวคิดของ Huse and Cumming (1985) โดยสอบถามในดานความเหมาะสมของคาตอบแทน
ตอภาระงานดานความกาวหนาในหนาท่ี  ดานความมั่นคงในหนาท่ี ดานสภาพแวดลอมสถานท่ี
ทํางาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน และดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต ประกอบดวยคําถามปลาย
ปดจํานวน 48 ขอ คําตอบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลความผูกพันตอองคกร  โดยมีความครอบคลุม
องคประกอบดานความผูกพันตอองคกร 3 ดาน ตามแนวคิดของ Steers (1982) โดยสอบถามในดาน
ความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแก
องคกร และความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต ประกอบดวยคําถามปลาย
ปดจํานวน 21 ขอ คําตอบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS ในการวิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ โดยวิธี Pearson Correlation, การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –

Way Anova), Chi-Square Tests, t-test  



135 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา 761503 

สรุปผลการวิจัย 
 
สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรประจําภาควิชาคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
 ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรประจําสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 68.44  และ
เพศชายรอยละ 31.56  บุคลากรประจําสวนใหญมีอายุอยูในชวง  31-40 ป คิดเปนรอยละ  46.56  
รองลงมา มีอายุอยูในชวง 21-30 ป รอยละ 30.32  และอายุ 41-50 ป รอยละ 20.31 ตามลําดับ ระดับ
การศึกษาของบุคลากรสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ  66.25 รองลงมาคือระดับ
ปริญญาโทคิดเปนรอยละ 25.31 และ ปวช./ ปวส./ อนุปริญญาคิดเปน รอยละ 7.81 ตามลําดับ 
ตําแหนงของบุคลากรสวนใหญ คือเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป คิดเปนรอยละ 33.13 รองลงมา คือ 
ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร คิดเปนรอยละ 22.19 และเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนรอย
ละ 14.06 ตามลําดับ ตําแหนงบุคลากรประจําสวนใหญไดรับคาตอบแทนอยูในชวง 15,001-20,000 
บาท และ 20,001-25,000 บาท  เปนจํานวนท่ีใกลเคียงกัน คือ รอยละ 37.81 และ 36.25 รองลงมา
ไดรับคาตอบแทน 25,001 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 16.57 ประสบการณทํางานของบุคลากรประจําสวน
ใหญมากกวา 4-6 ป คิดเปนรอยละ 34.06 รองลงมา คือ 2-4 ป คิดเปนรอยละ 22.81 และอายุงาน
มากกวา 8 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20.63 ตามลําดับ 

 
สวนที่ 2 ขอมูลดานคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรประจําภาควิชาคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี   
 
 คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมของบุคลากรประจํา ภาควิชาคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (X = 3.96, S.D. = 0.41) โดยดาน
สภาพแวดลอมสถานที่ทํางานมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด                 
(X = 4.26, S.D.  = 0.46) รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา                  
(X = 4.05, S.D. = 0.47) ดานความกาวหนาในหนาท่ี (X = 4.02, S.D. = 0.57) และดานโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ (X = 4.03, S.D. = 0.48) ดานความมั่นคงในหนาท่ี (X = 3.99, S.D. = 0.52) ดานสิทธิ
สวนบุคคลในการทํางาน (X = 3.97, S.D. = 0.53) ดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต (X = 3.50, 

S.D. = 0.56) และดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงานมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  (X = 3.88,                 

S.D. = 0.66) 
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สวนที่ 3 ขอมูลความผูกพันตอองคกรของบุคลากรประจําภาควิชาคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี   
 

 ความผูกพันตอองคกรโดยรวมของบุคลากรประจํา  ภาควิชาคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (X = 4.26, S.D. = 0.44) โดย
ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มท่ีใหแกองคกรมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (X = 4.33, S.D. = 0.47) 
รองลงมา คือ ดานความศรัทธาดานเปาหมายถึงแนวทางขององคกรในอนาคต (X = 4.22, S.D. = 

0.54) และความภาคภูมิใจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร (X = 4.22, S.D = 0.49) ตามลําดับ 

 
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน 
 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาท่ี 
คาตอบแทนและประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกัน  จะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานท่ีแตกตางกันโดยใชสถิติ t-test และสถิติวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-way 

ANOVA)  

  เพศเปนปจจัยสวนบุคคลเพียงปจจัยเดียวท่ีไมสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
สวนอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี คาตอบแทน และประสบการณทํางานสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 2. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี 
คาตอบแทนและประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอความผูกพันตอองคกร              
ที่แตกตางกันโดยใชสถิติ t-test และสถิติวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว ( One-way 

ANOVA) 

  เพศเปนปจจัยสวนบุคคลเพียงปจจัยเดียวท่ีไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร  สวน
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี คาตอบแทน และประสบการณทํางานสงผลตอคุณภาพชีวิตใน
การทํางานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

  3. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
ประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยใชโดยใชคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ โดยวิธีของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation)  

  คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
โดยรวมทางบวก ที่ r = .638 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 4. คุณภาพชีวิตในการทํางานเมื่อจําแนกเปนรายดานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใชโดยใชคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ โดยวิธีของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) 

  คุณภาพชีวิตในการทํางานเมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ทุกดานของคุณภาพชีวิตใน
การทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร  โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความมั่นคงในหนาท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมทางบวกมากที่สุด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = .525 และ p – Value เทากับ 0.00)  ดานความกาวหนาในหนาท่ี
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมทางบวกในอันดับรองลงมาที่ r = .502 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

   
การอภปิรายผล 

 
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย
ไดดังน้ี 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี 
คาตอบแทนและประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ที่แตกตางกัน ผูวิจัยพบวา เพศไมสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม เนื่องจากคุณภาพ
ชีวิตการทํางานเปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษย สอดคลองกับการศึกษาของมาสโลว (Maslow, 

อางถึงใน สุทธิ ทองประดิษฐ 2533:110) ความตองการมนุษย ประกอบดวย  ความตองการทางรางกาย 
คือ อาหาร อากาศ น้ํา ที่อยูอาศัย แลวจึงมีความตองการในลําดับสูงข้ึน คือ ความตองการความปลอดภัย
ของรางกายและทรัพยสิน เชน องคกรตอบสนองความตองการเหลานี้ดวยการจายเงินเดือนเพียงพอ
สําหรับใชเปนคาอาหารและคาที่อยูอาศัย  ความตองการทางสังคมตองการการยอมรับ ความตองการ
เกียรติยศช่ือเสียงและความตองการความสําเร็จในชีวิต กอปรกับนโยบายดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีใหโอกาส สงเสริม และพัฒนาบุคคลากรทั้ง
เพศชายและหญิงเทาเทียมกัน  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพและทักษะเหมาะสมกับภาระ
งานและ บริหารทรัพยากรบุคลากร โดยยึดหลักยุติธรรม โปรงใส  และตรวจสอบได 
  เพศชายมีคาเฉล่ียตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางานใกลเคียงกับเพศหญิง เทากับ 3.92 

และ 3.99 ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของวันทนา พุมพวง (2549:57) ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากร สาย ค คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
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  วันทนา พุมพวง (2549:57) พบวา บุคลากร สาย ค ชายและหญิง ในคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน 

  อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี คาตอบแทนและประสบการณในการทํางานมี
ผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากลักษณะ
ปจจัยสวนบุคคลที่มากกวาเพศทําใหมีความตองการหลายอยางและหลากหลาย สอดคลองกับ
การศึกษาของมาสโลว (Maslow,1970) มนุษยอาจมีความตองการหลายอยางพรอมกันได เชน ความ
ตองการทางรางกายพรอมกับความมั่นตงปลอดภัย  ความตองการยอมรับพรอมกับความสําร็จ  และ
ตราบใดท่ีมนุษยมีความตองการไมสิ้นสุด มนุษยจะมีความตองการขึ้นๆลงๆ เพราะสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปหรือคานิยมที่เปลี่ยนแปลง 
 2. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาท่ี 
คาตอบแทนและประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันจะสงผลตอความผูกพันตอองคกรท่ี
แตกตางกัน 

  ผูวิจัยพบวา เพศไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร  เพศหญิงมีคาเฉลี่ยตอความ
ผูกพันโดยรวมเทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 เพศชายมีคาเฉลี่ยตอความผูกพัน
โดยรวมเทากับ 4.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ไมสอดคลองกับการศึกษาของ Steers and 

Porter (1979) เพศหญิงจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมีความผูกพัน
ตอกลุมมากกวาเพศชาย และเพศหญิงมีความต้ังใจที่จะเปลี่ยนงานนอยและตองฟนฝาอุปสรรคใน
การเขามาเปนสมาชิกองคกรมากกวาเพศชาย และไมสอดคลองกับงานวิจัยของสิรินาตย กฤษฏาธาร 
(2551) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  
  สิรินาตย กฤษฏาธาร (2551) พบวา เพศมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี คาตอบแทนและประสบการณในการทํางาน
ความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากความผูกพันตอ
องคกรมีที่มาหลากหลายจากลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรประสบการณทํางานและความคาดหวัง 
สอดคลองกับการศึกษาของ Hellrigel et al (2001) และ Steers and Porter (1979) 
  Hellrigel et al. (2001) อธิบายวา ความผูกพันตอองคกรอาจไดรับอิทธิพลจาก
ประสบการณทํางาน คาตอบแทน ความสัมพันธกับหัวหนาและเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมท่ี
ทํางาน โอกาสของความกาวหนาและอื่นๆที่เปนปจจัยทําใหมีความผูกพันตอองคกรมากหรือนอย 
  Steers and Porter (1979) อธิบายวา อายุ บุคคลที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอ
องคกรมากกวาบุคคลท่ีมีอายุนอยเพราะอายุเปนสิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลท่ีมีอายุมาก
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ขึ้นจะมีความคิด มีความรอบคอบและย่ิงอายุมากข้ึนจะพบวา  สมาชิกองคกรจะมีความผูกพันตอ
องคกรสูง 

  ระดับการศึกษา บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความผูกพันตอองคกรต่ํา เพราะบุคคลที่
มีการศึกษาสูงจะมีความคาดหวังตอสิ่งท่ีจะไดรับสูง มีขอมูลตางๆ ประกอบการตัดสินใจมากกวา 
และเช่ือมั่นในตนเองวามีโอกาสเปลี่ยนงานใหมไดงาย 

  ระยะเวลาการทํางาน บุคคลท่ีมีระยะเวลาการทํางานนาน จะมีความผูกพันตอองคกร
สูง เนื่องจากบุคคลน้ันไดอุทิศกําลังกาย กําลังสติปญญา สะสมประสบการณในการทํางาน 

 3. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
ประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
   ผูวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธสูงกับความผูกพันตอ
องคกรโดยรวมทางบวก (r = 0.638) หมายถึงเมื่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสูงทําใหมีความ
ผูกพันตอองคกรสูงดวย สอดคลองกับผลการศึกษาของวเรศ ทยามัมทิรนันท (2547) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกร : กรณีศึกษาฝายปฏิบัติการคลังสินคาการบิน
ไทย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.334 ที่ระดับ 0.05 และ
สอดคลองกับวนิดา  เหลืองสัจกุล  (2552:98) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันของ
พนักงานทมีตอบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษาสวนบริการลูกคาจังหวัดราชบุรี พบวา 
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยูในทางบวก   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในหนาที่มีความสัมพันธทางบวกตอความ
ผูกพันตอองคกรมากท่ีสุด (r = 0.584) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากบุคลากรมี
ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกรจากการไดรับมอบหมายงานสําคัญ พึงพอใจในงานท่ีทํา
และความเช่ือมั่นตอองคกรวาเปนคณะแพทยศาสตรช้ันนําของประเทศและมีคุณภาพในระดับสากล    
  ดานความกาวหนาในหนาท่ีมีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันตอองคกรใน
อันดับรองลงมา (r = 0.584) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการดานการพัฒนา ฝกอบรมบุคคลากรใหมีศักยภาพและทักษะเหมาะสมกับ
ภาระงานสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานมี การ
ปรับปรุงประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีเกณฑช้ีวัดท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ สวนดาน
ความสมดุลในการดําเนินชีวิตเปนดานท่ีมีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันตอองคกรนอยที่สุด           
(r = 0.283) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
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ขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 
1.  ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศึกษา 
 
 1.1 คุณภาพชีวิตการทํางาน มีขอเสนอแนะแยกตามดาน ดังนี้  
  ดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงานควรพิจารณาคาตอบแทนให
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน มีการประเมินคาตอบแทนอยางโปรงใส ชัดเจน ตามความยาก
งายของงาน ไมเพียงเปรียบเทียบคาตอบแทนระหวางหนวยงานอื่นในแตละสาขาในองคกรแตตอง
เปรียบเทียบกับองคกรอื่นๆที่มีรูปแบบเดียวกัน เชน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช เปนตน 
นอกจากนี้ควรทบทวนสวัสดิการอื่นๆที่ใหพนักงานนอกเหนือจากคาตอบแทนและประเมินสวัสดิการ
อยูเสมอวาสวัสดิการใดเหมาะสมและเปนท่ีตองการของพนักงานก็พัฒนาและสงเสริมเพ่ือใหพนักงาน
ไดใประโยชนจากสวัสดิการท่ีองคกรจัดหาใหอยางเต็มท่ีและเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานเมื่อ
คาตอบแทนในการทํางานไมสามารถปรับทันตามคาครองชีพของพนักงานและครอบครัว  สวัสดิการ
จึงเปนแรงจูงใจและชวยแบงเบาภาระคาครองชีพใหพนักงาน 
  ดานสิทธิสวนบุคคลในการทํางาน ควรสนับสนุนใหมีการการส่ือสารอยางใกลชิด
ระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานเพ่ือทําใหเกิดความเขาใจถึงจุดประสงคของงานท่ีไดรับมอบหมาย
ชัดเจนและรวมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหงานในหนวยงานสําเร็จลุลวง และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ
ในหนวยงานบอยขึ้นเพ่ือสรางความคุนเคยและลดชองวางการสื่อสารระหว างผูบังคับบัญชาและ
พนักงาน 
  ดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต ดวยนโยบายการวางแผนอัตรากําลังท่ีไมเพิ่ม
ตําแหนงบุคลากรใหสูงกวาจํานวนท่ีมีอยูเดิม  นอกจากงานท่ีสนับสนุนภารกิจหลักของคณะฯ และงาน
บริการที่ใชความสามารถพิเศษที่คณะฯขาดแคลน  จึงทําใหพนักงานบางสวนได รับผลกระทบจาก
ปริมาณงานตองนํางานกลับไปทําในวันหยุด  มีเวลาใหครอบครัวและเวลาพักผอนลดลง  ดังนั้นการ
ประเมินผลการปฏิบติงานควรคํานึงถึงความสามารถในการรับผิดชอบงานที่เกินกวาตารางเวลาทํางาน
ในแตละวันดวยเพื่อเปนแรงสนับสนุนและกําลังใจใหกับพนักงาน 

 1.2 ความผูกพันตอองคกร บุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูงในทุกดาน โดยเฉพาะดานความทุมเทดานการทํางาน
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อยางเต็มท่ีใหแกองคกร แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีสภาวะทางจิตใจท่ีผูกพันตอองคกรสูงเปนการรักษา
ไวซึ่งทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ จึงทําใหคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถนําพาองคกร
ไปสูเปาหมายที่วางไวและไดรับการยอมรับในวงการแพทย   
 1.3 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  ดานมั่นคงในหนาท่ีมี
ความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันตอองคกรมากที่สุด ซึ่งบุคลากรมีความรูสึกมั่นใจเมื่อเปน
บุคลากรในองคกรถึงการไดรับการจางงานในองคกรตลอดไป เนื่องจากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดีเปนสถาบันระดับแนวหนาของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย ไดรับการยอมรับและ
ความนาเช่ือถือ 
  ดานความกาวหนาในหนาท่ีมีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันตอองคกร
รองลงมา ดังนั้น ควรสงเสริมและสนับสนุนพนักงานท่ีทุมเทการทํางานใหกับองคกรมีความหนาใน
สายงานอยางชัดเจน  และเปนแรงจูงใจใหพนักงานคนอื่นเกิดแรงกระตุนในการทํางานดวย นอกจากนี้
การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานควรมีการประเมินใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบใน
หนวยงานน้ัน เพื่อสอดคลองกับหนาท่ีและทําใหการประเมินสามารถช้ีวัดความกาวหนาในหนาที่งาน
ไดอยางชัดเจน 

 
2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 
 2.1 ควรศึกษาวัฒนธรรมองคกร เนื่องจากวัฒนธรรมองคกร คือ คานิยมหรือความเช่ือที่
องคการยึดถือเปนกรอบกําหนดการกระทําและพฤติกรรม ซึ่งมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน  การ
ตัดสินใจและพฤติกรรมอื่นรวมท้ังมีอิทธิพลตอความสัมพันธในองคกร เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ
คุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรไดเชิงลึกมากข้ึน 

 2.2 ใชขอมูลทุติยภูมิของบุคลากรมาประกอบผลการศึกษา  เชน อัตราการลาออกของ
พนักงาน ผลประเมินความพึงพอใจการจัดสวัสดิการของคณะฯ แกบุคลากรกลุมตางๆ เพื่อใหไดผล
การศึกษาชัดเจนข้ึน 

 2.3 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกร โดยการสัมภาษณเชิง
ลึกเพ่ือทราบขอมูลและความคิดเห็นในดานอื่นๆ 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง : ความสมัพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร 
ของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง : ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
ประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

----------------------------------------------------------------- 
คําช้ีแจง :  

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตใน
การทํางานกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2. รายละเอียดแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 สวน จํานวน 9 หนา 
 สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ 
 สวนที่ 2 ขอมูลคุณภาพชีวิตในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 48 ขอ  

(หนา-หลัง) 
 สวนที่ 3 ขอมูลความผูกพันตอองคกรของผูตอบแบบสอบ จํานวน 21 ขอ (หนา-หลัง) 
3. ขอความกรุณาผูตอแบบสอบถามทุกทานโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตาม

ความคิดเห็นที่เปนความจริงตรงกับชีวิตในการทํางานของทานมากท่ีสุด 
4. ขอมูลที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้จะนําไปใชเพื่อประกอบการวิจัย

เทาน้ัน ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลของทานไวเปนความลับ โดยไมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามแต
ประการใด 

ผู วิ จัยหวังเปนอยางย่ิงวา  จะได รับความรวมมือจากทานเปนอยางดีในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 

 
ศิรัส ยศปญญา 

นักศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ 
คําช้ีแจง : โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในหนาคําตอบหรือระบุขอมลูจริงของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ          ชาย              หญิง 

2. อายุ   21 – 30 ป   31 – 40 ป  
   41 – 50 ป   51 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
   ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา  ปริญญาตรี  

 ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

4. ภาควิชา ...................................................................................................... 

5. ตําแหนงหนาท่ี  
   เจาหนาท่ีเลขานุการ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 เจาหนาท่ีธุรการ/เอกสาร  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 เจาหนาท่ีการเงิน   เจาหนาท่ีพัสดุ/จัดซื้อ 
 อื่นๆ ……………………….… 

6. คาตอบแทน 
   นอยกวา 10,000 บาท   10,001 – 15,000 บาท  
   15,001 – 20,000 บาท   20,001 – 25,000 บาท 
   25,001 บาทขึ้นไป 

7. ประสบการณในการทํางาน 
   นอยกวา 2 ป    2 – 4 ป 

 มากกวา 4 – 6 ป   มากกวา 6 – 8 ป 
 มากกวา 8 ปขึ้นไป 
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สวนที่ 2 : คําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 48 ขอ 
คําช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอความคําถามแลวใสเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางทางขวามือของคําถาม
เพียงชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 
 มากท่ีสุด หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นมากที่สุด   

 มาก  หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นมาก  
 ปานกลาง หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นปานกลาง  
 นอย   หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นนอย  
 นอยที่สุด หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นนอยที่สุด  

 

ขอ ขอความ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ดานความเหมาะสมของคาตอบแทนตอภาระงาน 
1. ทานไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสมตอ

ภาระงานที่ท านได รับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 

     

2. ทานได รับคาตอบแทนที่ เหมาะสมตอ
ตําแหนงหนาท่ี และความรูความสามารถ 

     

3. คาตอบแทนท่ีทานไดรับมีความเหมาะสม
และเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะ
งานเดียวกันของหนวยงานอื่น 

     

4. คาตอบแทนที่ทานไดรับมีความเพียงพอตอ
การดํารงชีวิต 

     

5. คาตอบแทนที่ทานไดรับมีผลอยางแรงกลา
ในการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคกร  

     

6. คาตอบแทนท่ีทานไดรับทําใหทานมีความ
เต็มใจ   ในการทุมเททํางานใหแกองคกร
อยางเต็มความสามารถ 

     

 กรุณาอานตอดานหลัง….  
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ขอ ขอความ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ดานความกาวหนาในหนาท่ี 
7. ทานไดรับโอกาสในการแสดงออกทางดาน

ทักษะ ความรู ความสามารถ ในการทํางาน
อยางเต็มท่ี 

     

8. การเลื่อนตํ าแหนงในองคกรของท าน
เป น ไ ปด ว ย ค ว า ม เ ส มอ ภ า ค  แล ะ มี
กระบวนการที่ความยุติธรรม  

     

9. บุคลากรในองคกรไดรับการสนับสนุนให
เกิดความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

     

10. องคกรใหการสนับสนุนแกบุคลากรในการ
เสนอความคิดริ เ ร่ิมสร างสรรคในการ
ทํางาน 

     

11. ทานไดรับมอบหมายภาระงานที่แสดงถึง
ความกาวหนามากข้ึนกวาเดิมในทุกๆ ป 

     

12. ทานมีโอกาสได รับการเลื่อนตํ าแหนง
หนาท่ีใหสูงข้ึนในทุกๆ ป 

     

ดานมั่นคงในหนาที ่
13. ทานไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาให

ทํางานท่ีมีความสําคัญย่ิงตอองคกรเปน
ประจํา 

     

14. ทานมีความพึงพอใจในตําแหนงหนาท่ีการ
งานที่ทานทํา 

     

15. ทานเคยได รับการแสดงความยินดีกับ
ผลงานที่ทําใหองคกร 

     

16. ทานคิดวาจะสามารถประสบผลสําเร็จกับ
หนาท่ีการทํางานไดภายใตองคกร 

     

 

 

กรุณาอานตอดานหลัง….  
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ขอ ขอความ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

17. ทานเช่ือวาองคกรสามารถใหความมั่นคง
ระยะยาวตอหนาท่ีการทํางาน 

     

18. ทานมีความเช่ือมั่นในความมั่นคงและ
ความสําเร็จขององคกร 

     

ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทาํงาน 
19. สถานท่ีทํางานภายในหนวยงานของทานมี

ความสะอาด แสงสวางเพียงพอ  อากาศ
ถายเทไดสะดวก และมีความปลอดภัยเปน
อยางสูง 

     

20. เคร่ืองใชภายในสํานักงานของทานมีความ
เหมาะสม รูสึกปลอดภัย และมีครบถวนตอ
ภาระงานท่ีไดรับ 

     

21. มีระบบสาธารณูปโภคอยางเหมาะสม เชน 
หองนํ้า ไฟฟา ประปา เปนตน 

     

22. มีระบบการควบคุมการทํางานโดยการตอก
บัตร / ลงเวลา หรือสแกนลายน้ิวมือ 

     

23. ทานสามารถใชสิทธิการลาในกรณีตางๆ 
อาทิ ลากิจ หรือลาปวย ไดตามระเบียบหรือ
ประกาศขององคกรตามท่ีกําหนดไว 

     

24. องคกรจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกบุคลากร
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     

ดานความสมัพันธกับเพือ่นรวมงานและผูบังคับบัญชา 
25. เมื่อทานมีปญหาท่ีเกี่ยวกับภาระงานที่ทํา  

ทานสามารถขอคําปรึกษาแนะนําจาก
ผูบังคับบัญชา 

     

26. ทานไดรับความนับถือและความไววางใจ
จากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา 

     

 กรุณาอานตอดานหลัง….  
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ขอ ขอความ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

27. องค กรจัดกิจกรรมด านการสร างความ 
สัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

     

28. ภายในองคกรของทานมีการรวมกันทํางาน
อยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

     

29. ทานสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางาน
กับเพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชาได 

     

30. ผูบังคับบัญชามีความเสมอภาคตอบุคลากร
อยางเทาเทียมกัน 

     

ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
31. ทานไดรับการสนับสนุนในการเขาอบรม / 

สัมมนา หลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับภาระงาน
ที่ทานทําเพื่อพัฒนาผลงานอยางสม่ําเสมอ 

     

32. องคกรสนับสนุนใหทานไดรับการศึกษาตอ
เพื่อเพิ่มพูนความรู และศักยภาพดานการ
ทํางาน 

     

33. ทานไดใชทักษะความรู ความสามารถ ใน
การทํางานท่ีได รับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ 

     

34. ทานมีอิสระในการควบคุมการทํางานและ
พัฒนางานดวยตนเอง 

     

35. ทานสามารถนําเสนอความคิด แบบแผน
วิธีการดําเนินงานใหมๆ ใหแกหัวหนา 

     

36. องคกรมีการจัดอบรมใหแกบุคลากรเพ่ือ
เพิ่มความรู และทักษะการทํางานใหสูงข้ึน 

     

ดานสิทธิสวนบุคคลในการทาํงาน 
37. องคกรเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานได

อยางเหมาะสม และเปนความลับ 
     

 กรุณาอานตอดานหลัง….  
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ขอ ขอความ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

38. ทานสามารถแสดงความคิดเห็นตอภาระ
งานทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี 

     

39. ทานสามารถปฏิเสธภาระงานท่ีไมตรงกับ
ความรู ความสามารถของทาน 

     

40. ผูบั งคับบัญชาใหอิสระแกท านในการ
ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 

     

41. ภาระงานท่ีทานไดรับมีความเทาเทียมกัน
กับบุคลากรทานอื่นในองคกร 

     

42. องคกรใหความเคารพตอสิทธิสวนบุคคล
ของบุคลากร 

     

ดานความสมดุลในการดําเนินชีวิต 
43. ปริมาณงานของทานมีความเหมาะสมตอ

ตารางเวลาการทํางานในแตละวัน และไม
รูสึกวามากเกินไป 

     

44. บอยคร้ังท่ีทานตองนํางานกลับไปทําตอที่
บาน   หรือตองมาทําในวันหยุดโดยไมได
รับคาตอบแทน 

     

45. ภาระงานทําใหทานมีเวลาสวนตัวในการ
ดูแลตนเองและครอบครัวลดลง 

     

46. บอยคร้ังท่ีทานถูกรบกวนเวลาพักผอนอัน
เกิดจากภาระงานที่ไดรับ 

     

47. ทานมีความเช่ือมั่นในความมั่นคงและ
ความสําเร็จขององคกร 

     

48. ลักษณะงานปจจุบันทําใหทานสามารถ
จัดสรรเวลาการทํางาน และเวลาสวนตัวได
อยางเหมาะสม 
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สวนที่ 3 : คําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 21 ขอ 
คําช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอความคําถามแลวใสเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางทางขวามือของคําถาม
เพียงชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 
 มากท่ีสุด หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นมากที่สุด   

 มาก  หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นมาก  
 ปานกลาง หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นปานกลาง  
 นอย   หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นนอย  
 นอยที่สุด หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ตรงตามกับความคิดเห็นนอยที่สุด  

 

ขอ ขอความ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ความภาคภูมใิจและการยอมรับในเปาหมายขององคกร 
1. ทานมีความสุขที่ ได เปนสวนหนึ่ งของ

บุคลากรท่ีไดทํางานในองคกร 
     

2. ทานมักพูดถึงความภาคภูมิใจในองคกรให
ผูอื่นฟงอยูเสมอ 

     

3. ทานยอมรับและปฏิบัติตามคานิยม หรือ
วัฒนธรรมขององคกร 

     

4. ท า น มี ค ว า ม รู สึ ก ว า  เ พื่ อ น ร ว ม ง า น 
ผูบังคับบัญชา และองคกร เปรียบเสมือน
ครอบครัวของทาน 

     

5. ในความคิดของทาน ทานคิดวาองคกรนี้
เปนองคที่ดี และเหมาะสมกับทานท่ีสุด 

     

6. ทานมีความรูสึกวาปญหาขององค กรท่ี
เกิดขึ้น คือปญหาของทานเชนกัน 

     

7. ทานพรอมจะอธิบาย หรือช้ีแจงเหตุผลทันที
ในกรณีที่มีบุคคลอื่นกลาวถึงองคกรของ
ทานในทางที่ไมดี 

     

 กรุณาอานตอดานหลัง….  
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ขอ ขอความ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ความทุมเทดานการทํางานอยางเต็มที่ใหแกองคกร 
8. ทานทุมเทความรู ความสามารถในการ

ทํางานอยางเต็มท่ีอยูสม่ําเสมอ 
     

9. ภาระงานที่ทานไดรับมอบหมายเสร็จตรง
ตามเวลาที่กําหนดไวเสมอ 

     

10. ทานมาทํางานอยางตรงตอเวลาสม่ําเสมอ      
11. ทานมาทํางานโดยไมขาดงาน หรือถามีเหตุ

จําเปนทานจะแจงผูบังคัญบัญชาใหทราบ
ลวงหนา 

     

12. ในกรณีที่ภาระงานของทานยังไมเสร็จตรง
ตามเวลาเลิกงาน ทานพรอมท่ีจะอยูทํางาน
ลวงเวลา หรือนํากลับไปทําตอท่ีบาน 

     

13. ทานมีก ารพัฒนาตนเองอยู เสมอ  เพื่ อ
ปรับตัวใหองคกรมีความกาวหนามากย่ิงขึ้น 

     

14. ทานรูสึกมีความยินดีเมื่อทราบวาองคกร
ไดรับการเชิดชูและยอมรับจากภายนอก 

     

ความศรัทธาดานเปาหมายถงึแนวทางขององคกรในอนาคต 
15. ทานมีความปรารถนาท่ีจะทํางานในองคกร

แหงนี้จนเกษียณดวยความผูกพันตอองคกร 
     

16. ท า น คิ ด ว า ภ า ร ะ ท า ง ก า ร เ งิ น  ห รื อ
ความกาวหนาทางหนาท่ีเปนปจจัยสําคัญ
ในการตัดสินใจในการลาออกจากองคกร  

     

17. ทานคิดวาภาระความรับผิดชอบในงานที่ทํา
เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจในการ
ลาออกจากองคกร 

     

18. ทานมีความ รูสึก ยิน ดีที่ จะปฏิบั ติ ต าม
ระเบียบ นโยบายขององคกรอยางเครงครัด 

     

 
กรุณาอานตอดานหลัง….  
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ขอ ขอความ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

19. เปาหมายขององคกรสอดคลองกับเปาหมาย
การดําเนินชีวิตของทาน 

     

20. ทานพรอมใหการสนับสนุนดานการทํางาน
ที่สงผลตอแนวทางขององคกรอยางเต็ม
ความสามารถ 

     

21. ทานคิดเสมอวาองคกรคือแรงบันดาลในใจ
การทํางานของทาน 

     

 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
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