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80

บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในยุค ปั จจุ บนั องค์การต่างๆต้องเผชิ ญกับการเปลี ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทางด้า น
เศรษฐกิ จ อาทิ การแข่ง ขัน การเจริ ญ เติ บ โต การเพิมประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผล ด้านเทคนิ ค
วิทยาการ สภาพสังคม จากการเปลียนแปลงนี ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการบริ หารจัดการภายใน
องค์ก าร ที จะต้อ งมี ก ารเปลี ยนแปลงกลยุ ท ธ์ ต่ า งๆให้ ส ามารถรั บ มื อ กับ การเปลี ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และกลยุ ท ธ์ สํ า คัญ ก็ คื อ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารบุ ค ลากรภายในองค์ ก าร ซึ งจัด ว่า เป็ น
ทรัพ ยากรสําคัญมากที สุ ดต่อการบริ หารองค์การ เนื องจากการดําเนิ นงานขององค์ก ารจะบรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ไ ด้อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพนันขึ นอยู่ก ับ ความรู้ ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ง านของ
พนักงานเป็ นสําคัญ ยิงไปกว่านันความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในธุ รกิจยุคปั จจุบนั นีจะเกิดขึนได้
จากปั จจัย พื นฐานที สํา คัญขององค์ก รเพีย งหนึ งเดี ย วเท่ า นันคื อ พนัก งานหรื อ บุ ค ลากรที ทุ่ม เท
ความสามารถของตนให้แก่องค์การ การทีองค์การมีบรรยากาศทีดีในการทํางานและมีคุณภาพชีวิต
การทํางานทีดี จะช่ วยส่ งผลให้คนในองค์การมีขวัญและกําลังใจในการปฏิ บตั ิงาน หากบุคลากร
ได้รับความพึงพอใจต่อการตอบสนองความต้องการทีสําคัญในการทํางาน จะทําให้การดําเนินงาน
ขององค์การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนดไว้ (จิราภา ประชุม
: )
การปฏิ บตั ิงานของบุ คลากรนอกจากจะใช้ความรู้ ความสามารถแล้วยังเกี ยวข้องกับ
ปั จจัยอืน โดยเฉพาะบรรยากาศขององค์การ ซึ งถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการทํางานทีมีผลต่อ
คุ ณ ภาพของงาน บรรยากาศองค์ก ารควรเป็ นบรรยากาศที ดี ห รื อ เอื ออํา นวยแก่ บุ ค คลในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน เพราะเป็ นสิ งสําคัญที กระตุ ้นให้บุ คคลในองค์การเกิ ดความสบายใจ มี ความสนุ ก มี
ความสุ ขในการทํางาน เกิดความไว้วางใจในองค์การ มีความเสี ยสละ เต็มใจทํางานและมีทศั นคติที
ดี ต่อองค์ก าร ทํา ให้ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ง านได้อย่างเต็ม ศัก ยภาพ ส่ ง ผลให้มี อตั ราการขาดงาน การ
โยกย้าย การลาออกของบุ คลากรลดลง และก่อให้เกิ ดผลดี ต่อองค์การคื อทําให้องค์การเกิ ดการ
พัฒนา มีความเจริ ญก้าวหน้า แต่ในทางตรงกันข้ามหากบรรยากาศองค์การไม่ดีหรื อไม่เอืออานวย
แก่บุ คคลในการปฏิ บ ตั ิ ง าน จะทําให้บุคคลเกิ ดความไม่สบายใจ เบือหน่ า ยต่องาน เกิ ดความไม่
ไว้วางใจในองค์การ ทําให้การปฏิบตั ิงานไม่เต็มศักยภาพ ไม่มีความผูกพันในงาน อาจจะนําไปสู่
1

2
ความไม่พึงพอใจในงาน ทําให้เกิ ดการโยกย้ายงาน การลาออกจากงาน การทีองค์การต้องสู ญเสี ย
บุ ค ลากรที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถไปด้ว ยเหตุ ผ ลใดก็ ต าม ย่อ มเท่ า กับ ว่า องค์ก ารต้อ งสู ญ เสี ย
ทรั พยากรที มี ค่านันไป ในขณะเดี ยวกันต้องลงทุนเพิมในอีกหลายด้านเพือที จะสรรหา คัดเลื อก
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุ ค ลากรเข้า มาทดแทน ทํา ให้องค์ก ารสู ญเสี ย เวลาและผลประโยชน์ม าก
พอสมควร (กรกฎ พลพานิช
: )
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) เป็ นลักษณะการทํางานทีทําให้
บุคคลนันเกิดความรู ้ สึกเป็ นสุ ขจากสภาพทีตนเองได้รับขณะปฏิบตั ิงาน การปรับปรุ งคุ ณภาพชีวิต
การทํา งานจึ ง เป็ นวิ ธี ก ารหนึ งในการพัฒนาองค์ก ารเพราะมี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ ตัว บุ ค คลที
ปฏิบตั ิงานอยูภ่ ายในองค์การ การมีคุณภาพชีวิตการทํางานทีดีขึน จะทําให้พนักงานมีความสมบูรณ์
ทังร่ างกายและจิ ตใจ ช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้กบั องค์การ ซึ งคุ ณภาพชี วิตการ
ทํางานจะส่ งผลต่อองค์การ 3 ประการ ประการแรก ช่ วยเพิมผลผลิ ตขององค์การ ประการทีสอง
ช่วยเพิมพูนขวัญและกําลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน ตลอดจนเป็ นแรงจูงใจแก่บุคลากรในการทํางาน และ
ประการสุ ดท้าย คุ ณภาพชี วิตการทํางานจะช่ วยปรับปรุ งศักยภาพของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน ( Huse and
Cumming 1985: 198-199, อ้างถึงใน สุ ปรี ยา เตชะอศวะนันท์ 2551 : 1)
ปั จจุบนั บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด ได้มีการเปลียนแปลงและพัฒนาระบบการทํางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและให้เกิ ดผลผลิ ตสู งทีสุ ดขึน อีกทังยังดําเนิ นการวางแผนในส่ วนต่างๆให้รับและ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี ยนแปลงของสังคม ธุ รกิจในสภาวะปั จจุบนั เพือทําให้องค์การได้ผล
กําไร และสิ งทีองค์การเล็งเห็นความสําคัญคือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ งมีตอ้ งมีควบคู่ไปกับ
การพัฒนาในด้านต่างๆ ความรู ้ สึกทีมีต่อการทํางานของพนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป
บางคนทํางานด้วยความสุ ขใจและพึงพอใจทีจะทําในงานนันๆ แต่ก็มีหลายคนทีมีความรู้สึกอึดอัด
ไม่สบายใจในงานทีทําอยู่ เกิดความกังวลใจ หงุดหงิด ซึ งความรู้สึกไม่สบายใจนี เกิดขึนได้กบั ทุก
คน ตังแต่ผบู ้ ริ หารจนไปถึงพนักงานระดับปฏิบตั ิการหรื อผูใ้ ช้แรงงานทัวไป และความไม่สบายใจนี
ก็ เ ป็ นสาเหตุ ที ทํา ให้ เ กิ ด ปั ญ ญาการขาดงานและลาออกของพนั ก งานจํา นวนหนึ งในบริ ษ ัท
เพราะฉะนันบริ ษทั จึ งให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์การ เนื องจากงานทุก
อย่างจะสําเร็ จลุล่วงด้วยดีนนย่
ั อมต้องอาศัยคนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
ดังนันจึงทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจทีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด เนื องจากความคิดเห็น
ของพนักงานเป็ นสิ งทีสําคัญทีจะนําไปประเมินผล เพือเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและปรับปรุ ง พัฒนา
บรรยากาศองค์ก ารและคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานของพนัก งาน ให้ เ หมาะสมกับ สภาวะการ
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เปลี ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนนําไปวางแผนในเรื องการบริ การงานบุคคลของ
องค์การต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด
. เพือศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด
. เพือศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานขององค์กรของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือหา มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การทัง 8
ด้านของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด ซึ งประยุกต์ใช้ตามแนวคิดและทฤษฎี ของ Litwin &
Stringer กับคุณภาพชีวติ ในการทํางานทัง 8 ด้าน ซึ งประยุกต์ใช้ตามแนวคิดและทฤษฎี ของ Richard
E. Walton
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ พนักงานประจําของ
บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด ในปี 2557 รวมทังเพศชายและหญิง จํานวนทังสิ น 115 คน (ฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์ บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด, 2556)
3. ขอบเขตด้านตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
3.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส
อายุการทํางาน อัตราเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่อเดือน
3.2 การรั บรู ้ บรรยากาศองค์การ แบ่ง ออกเป็ น 8 ด้า น คือ ด้านโครงสร้ างองค์การ
ด้า นความรั บ ผิด ชอบ ด้า นความอบอุ่ น และการสนับ สนุ น ด้า นการยอมรั บ ความขัด แย้ง ด้า น
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ด้านความสามัคคี ด้านการเสี ยง และด้านรางวัลและผลตอบแทน
3.3 คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งาน แบ่ ง ออกเป็ น 8 ด้า น คื อ ด้า นสภาพการทํา งานที
ปลอดภัย และส่ ง เสริ มสุ ขภาพ ด้ า นค่ า ตอบแทนที เหมาะสมและยุ ติ ธ รรม ด้า นการพัฒ นา
ความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและมันคงในการทํางาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
งานกับชี วิตส่ วนตัว ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนและ
ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
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4. ขอบเขตด้านเวลาทีใช้ในการวิจยั ครังนีใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน
มกราคม ถึงเดือน เมษายน 2557
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากความเป็ นมาและความสํา คัญของปั ญหาประกอบกับ ผูว้ ิจ ัย มี ค วามสนใจศึ ก ษา
เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั
นิตพอยน์ จํากัด โดยเสนอเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังรู ปที 1
การรับรู้บรรยากาศองค์ การ
1. ด้านโครงสร้างองค์การ

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
1. ด้านสภาพการทํางานทีปลอดภัย และส่งเสริ มสุขภาพ

2. ด้านความรับผิดชอบ

2. ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม

3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน

3. ด้านความก้าวหน้าและมันคงในการทํางาน

4. ด้านการยอมรับความขัดแย้ง

4. ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง

5. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัว

6. ด้านความสามัคคี

6. ด้านสิ ทธิของพนักงาน

7. ด้านการเสี ยง

7. ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน

8. รางวัลและผลตอบแทน

8. ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5
ประโยชน์ ทได้
ี รับ
. ทราบถึงระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานบริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด และ
นําผลทีได้รับมาปรับปรุ งพัฒนาบรรยากาศภายในองค์การ เพือให้พนักงานมีคุณภาพชี วิตในการ
ทํางานทีดีขึน
. ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด และ
นําผลทีได้มาประยุกต์ใช้เพือเป็ นแนวทางในการวางแผนบริ หารทรัพยากรบุคคล กําหนดนโยบาย
ส่ งเสริ ม พัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน
3. ผลทีได้จาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ บรรยากาศองค์การกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานบริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาและงานวิจยั
อืนๆในอนาคต
นิยามศัพท์ เฉพาะ
นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจยั ครังนี มีดงั ต่อไปนี
1. องค์การ หมายถึ ง บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด 96 หมู่ 3 ตําบลถนนขาด อําเภอเมือง
นครปฐม นครปฐม
2. พนักงาน หมายถึง พนักงานทีบริ ษทั จ้างไว้เพือปฏิบตั ิงานเป็ นพนักงานประจําของ
บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด รับรายได้เป็ นรายเดือน
3. การรั บรู ้ หมายถึ ง การรับ รู้ ข องพนักงานบริ ษทั บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํา กัด ที มีต่อ
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานทีพนักงานปฏิบตั ิงานอยู่
4. บรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานทีพนักงานปฏิบตั ิงาน
อยู่ ทีเกิดจากความคิดเห็นของสมาชิกในองค์การ ซึ งคุณลักษณะนีมีอิทธิต่อความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมในการทํางานของสมาชิกในองค์การ ซึงเป็ นออกเป็ น 8 ด้าน ดังนี
4.1 ด้า นโครงสร้ างองค์ก าร หมายถึ ง การรั บ รู้ ข องผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานเกี ยวกับ ลัก ษณะ
ทางด้า นโครงสร้ างองค์ก าร เช่ น ความชัดเจนในการแบ่ ง งาน กฎระเบี ย บ ข้อจํา กัด โครงสร้ า ง
องค์การทีมีต่อการปฏิบตั ิงาน ขันตอนในการดําเนินงาน และการติดต่อสื อสารตามสายบังคับบัญชา
4.2 ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง เป็ นการวัดความเข้าใจหรื อการรับรู้ต่อความรู้สึก
รับผิดชอบในภาระหน้าทีของผูป้ ฏิ บตั ิงานแต่ละคนในองค์การ ความรู้สึกเกี ยวกับความสําเร็ จของ
งาน
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4.3 ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน หมายถึง การสนับสนุ นในการทํางานทีมีอยู่
ภายในองค์การ ทังจากเพือนร่ วมงาน และโดยเฉพาะจากผูบ้ งั คับบัญชา ซึ งจะชวยลดความกังวลใน
ส่ วนทีเกียวกับงานลงได้
4.4 ด้านการยอมรั บความขัดแย้ง หมายถึ ง การรับรู้ ทีผูป้ ฏิ บตั ิงานมี ความมันใจว่า
องค์การสามารถทนความขัดแย้งหรื อความแตกต่างในแง่ความคิดเห็น เป็ นต้นว่าผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพือนร่ วมงานยินดีรับฟังความคิดเห็นทีแตกต่างออกไป เมือมีความขัดแย้งเกิดขึนก็นาํ เอาออกมาตก
ลงแก้ไขกัน
4.5 ด้า นมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง าน หมายถึ ง วัด ความรู้ สึ ก หรื อ การรั บ รู้ เ กี ยวกับ
ความสําคัญของ ผลการปฏิบตั ิงานและความชัดเจนของความคาดหมายทีเกียวกับผลการปฏิบตั ิงาน
ภายในองค์การว่าได้มีการตังมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเอาไว้สูงเพียงใด
4.6 ด้านความสามัคคี หมายถึง ผูร้ ่ วมงานปฏิบตั ิงานในหน้าทีโดยมีความรักในหมู่
คณะเพราะได้รั บ การตอบสนองความตองการทางด้า นสั ง คม และได้รั บ ความสํา เร็ จ ในการ
ปฏิบตั ิงานสู ง
4.7 ด้านการเสี ยง หมายถึง การทีบุคลากรมีอิสระในการเสนอให้มีการเปลียนแปลงๆ
โดยปราศจากความรู ้สึกของการแก้แค้น การเยาะเย้ยหรื อการลงโทษ
4.8 รางวัลและผลตอบแทน หมายถึง ระบบและขันตอนในการให้รางวัลตอบแทน
เช่น การเลือนขันตําแหน่ง หรื อเงินเดือน ว่ามีความยุติธรรมและมีความเหมาะสมในการพิจารณา
5. คุณภาพชี วิตในการทํางาน หมายถึ ง การรั บรู้ ความรู้สึกทีแต่ละบุคคลได้รับจาก
ประสบการณ์ในการทํางาน ทําให้บุคคลมีความพึงพอใจมีความสุ ขในการทํางานและมีสุขภาพจิตที
ดีเป็ นผลสื บเนืองมาจากองค์การได้มีการจัดรู ปแบบการทํางานทีสนองความต้องการของพนักงาน
ทังทางร่ างกายและจิตใจ ซึ งเป็ นออกเป็ น 8 ด้าน ดังนี
5.1 ด้านสภาพการทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง สิ งแวดล้อมทัง
ทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นันคือ สภาพการทํางานต้องไม่มีลกั ษณะทีต้องเสี ยงภัยจนเกินไป
และจะต้องช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย
5.2 ด้านค่ าตอบแทนที เหมาะสมและยุติธ รรม หมายถึ ง การได้รั บเงิ นเดื อนหรื อ
ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการดํารงชี วิต มีความเหมาะสมกับฐานะตําแน่ ง ความรู้ ความสามารถและ
เห็นว่ายุติธรรมทีสุ ดเมือเทียบกับองค์กรขนาดใกล้เคียงกัน
5.3 ด้า นการพัฒ นาความสามารถของตนเอง หมายถึ ง การศึ ก ษาหาความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ต่างๆทีอยูร่ อบตัวในชีวิตประจําวัน สามารถใช้ความรู้ทีมีอยูใ่ นการเรี ยนรู้ จดจําและ
ปฏิบตั ิงานให้ประสบความสําเร็ จได้การ
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5.4 ด้านความก้าวหน้าและมันคงในการทํางาน หมายถึง ความเชือทีมีต่อความมันคง
ในหน้า ที การงาน และมี โ อกาสจะเจริ ญ ก้า วหน้า ในอาชี พ เป็ นโอกาสที พนัก งานจะก้า วไปสู่
ความสําเร็ จและได้รับความเป็ นธรรมในการทํางาน
5.5 ด้านความสมดุลระหว่างชี วิตงานกับชี วิตส่ วนตัว หมายถึ ง การกําหนดเวลาให้
เป็ นสัดส่ วนทีเหมาะสมกับงาน ครอบครัว สังคมและตนเอง เช่น การมีเวลาดูแลตนเอง การพักผ่อน
ซึ งเกี ยวข้องกับการวางแผนชี วิตในการดําเนิ นงานตลอดจนแบ่งเวลาของบุคคลให้กบั การทํางาน
และครอบครัว อันจะไม่ทาํ ให้เกิดปัญหาในชีวติ ครอบครัวและการทํางาน
5.6 ด้ า นสิ ท ธิ ข องพนัก งาน หมายถึ ง นโยบาย ข้อ บัง คับ ต่ า งๆที เป็ นธรรมแก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน การมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงาน และมีการเคารพสิ ทธิส่วนตัว
5.7 ด้า นการทํา งานร่ ว มกัน และความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู้อื น หมายถึ ง ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างเพือนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ได้รับการยอมรับนับถือ
5.8 ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึ ง การให้ค วามร่ วมมื อในการทํา
กิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบสังคม

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาเรื องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด ในครังนี ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
เอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องเพือสนับสนุนการค้นคว้าและนํามากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ดังต่อไปนี
1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรับรู้
2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับบรรยากาศองค์การ
3. ความหมายและแนวคิดทฤษฎีเกียวกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
4. ข้อมูลทัวไปของบริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรับรู้
1. ความหมายของการรับรู้
การรับรู ้ เป็ นกระบวนการทีซับซ้อนโดยทัวไปบุคคลจะเข้าใจว่าการรับรู้ คือ การรู้
การเห็ น การได้ยิน การได้กลิน การรับสัมผัส จากอวัยวะทัง 5 ซึ งมิใช่เพียงเท่านัน การรับรู้ จะเริ ม
ตังแต่เมือมีการรับสัมผัส และจะเข้าระบบประสาทส่ วนกลาง เพือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ผสมผสานกับ
สิ งทีเกิดจากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ทีผ่านมา แล้วประมวลข้อมูลเชือมโยงไปยังศูนย์กลางการ
ควบคุ มระบบประสาทต่างๆ ทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง มีนกั จิตวิทยาหลายท่านศึกษาเรื องการ
รับรู้ และได้ให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี
กฤษณา ศักดิ ศรี (2530: 89) กล่าวว่า การรับรู้ คือ การใช้ประสบการณ์ เดิมแปล
ความหมาย สิ งเร้าทีผ่านประสาทสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกความหมายว่าเป็ นอะไร
จํา เนี ย ร ช่ ว งโชติ (2532: 3) อธิ บ ายว่า การรั บ รู้ คือการสั ม ผัส ที มี ค วามหมาย
(Sensation) การรั บรู้ เป็ นการแปลหรื อตีความแห่ ง การสัมผัส ทีได้รับออกเป็ นสิ งหนึ งสิ งใดที มี
ความหมายหรื อทีรู ้จกั เข้าใจ ซึ งในการแปลหรื อตีความนีจําเป็ นทีอินทรี ยจ์ ะต้องใช้ประสบการณ์เดิม
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หรื อความรู ้เดิ ม หรื อความชัดเจนทีเคยมีมาแต่เห็นหลัง ถ้าไม่มีความรู้ เดิ มก็จะไม่มีการรับรู้สิงเร้ า
นันๆ จะมีแต่เพียงการสัมผัสสิ งเร้าเท่านัน
นวลศิริ เปาโรหิ ตย์ (2535: 14) ให้ความหมายว่า การรั บรู้ คือ ขบวนการแปล
ความหมายของสิ งเร้ าทีมากระทบกับประสาทสัมผัสต่างๆของเรา และการแปลความหมายเป็ น
อย่างไรนันขึนอยู่โดยตรงกับประสบการณ์ในอดีตของเราและสภาพจิตใจปั จจุบนั เป็ นการสร้าง
ความหมายเกียวกับโลกภายนอกให้กบั เราเอง
กรองแก้ว อยู่สุ ข (2543: 47) ให้ ค วามหมายของการรั บ รู้ ว่า การรั บ รู้ คื อ
กระบวนการทีแต่ละคนรวบรวมจัดและทําความเข้าใจต่อสิ งทีเขามองเห็ น ได้ยินหรื อรู้สึก ซึ งใน
ความเป็ นจริ งแล้วจะให้ทุกคนมองสิ งเดียวกันแล้วคิดและเข้าใจไปในแนวเดียวกันย่อมเป็ นไปไม่ได้
จากความหมายของการรั บ รู้ ที กล่ า วมาทังหมด สรุ ป ได้ว่า การรั บ รู้ หมายถึ ง
กระบวนการแปลความหมายของสมองของคนเราทีมีสิงเร้ามากระทบจากการสัมผัสของร่ างกาย ซึ ง
จะแสดงออกเป็ นพฤติ ก รรมหรื อทัศ นคติ ทังนี ต้องอาศัยประสบการณ์ เดิ ม หรื อการเรี ยนรู้ หรื อ
ความคิดในการตีความนันๆ
2. กระบวนการรับรู้
การรับรู้เป็ นกระบวนการทีสร้างประสบการณ์และการเรี ยนรู้ทีทําให้บุคคลมีความ
แตกต่างกัน และมีอิทธิ พลนําไปสู่ การกระทําหรื อพฤติกรรมต่างๆของบุคคล กระบวนการรับรู้ มี
ขันตอนต่างๆ ดังนี (จําเนียร ช่วงโชติ, 2532 : 71-72)
1. อาการสัมผัส หมายถึง อาการทีอวัยวะรับสัมผัสรับสิ งเร้า หรื อสิ งเร้าผ่านเข้ามา
กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสต่างๆ เพือให้คนเรารับรู้ภาวะแวดล้อมรอบตัว
2. การแปลความหมายจากอาการสั มผัสส่ วนสําคัญทีจะช่ วยทําให้การแปล
ความหมายดีหรื อถูกต้องเพียงใดนัน ต้องอาศัย
2.1 สติปัญญา หรื อความเฉลียวฉลาด
2.2 การสังเกตพิจารณา
2.3 ความสนใจและความตังใจ
2.4 คุณภาพของจิตใจขณะนัน
3. ความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์เดิม ซึ งได้แก่ความคิดความรู้และการกระทําทีได้
เคยปรากฏแก่ผนู ้ นมาแล้
ั
วในอดีตมีความสําคัญมากสําหรับช่วยในการตีความหรื อแปลความหมาย
ของการสัมผัสได้แจ่มชัด ความรู ้ เดิ มและประสบการณ์ เดิมทีได้สะสมไว้สําหรับช่วยในการแปล
ความหมายได้ดีนนจะต้
ั
องมีคุณสมบัติดงั นี
3.1 เป็ นความรู ้ทีแน่นอน ถูกต้อง ชัดเจน
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3.2 ต้องมีปริ มาณมาก กล่าวคือ รู้หลายอย่างจึงจะช่วยแปลความหมายต่างๆได้
สะดวกและถูกต้องดี
สิ ทธิ โชค วรานุ สันติกุล (2524: 59 - 65) ได้อธิ บายถึงกระบวนการรับรู้ว่า เป็ น
กระบวนการทีซับซ้อน ประกอบด้วย 3 ขันตอน คือ
1. การเลือก (Selection) เป็ นกระบวนการเลื อกทีจะรับสิ งเร้ าบางอันจากสิ งเร้ า
ทังหลาย
2. การจัดระบบ (Organization) คนเรามักจะจัดระบบสิ งเร้าภายนอก 2 วิธี คือ
2.1 ภาพและพืน (Figure and ground) การทีคนเราแยกสิ งเร้าทีเลือกมาเป็ นสิ งที
พุ่งสมาธิ ไปยัง ส่ วนนันเป็ นพิเศษ เรี ย กว่าภาพ (Figure) และส่ วนอืนๆที เราไม่สนใจทีเป็ นพืน
(Ground)
2.2 การทําให้ง่าย (Simplification) การรับรู้สิงเร้าภายนอกเข้ามาจัดระบบอีกวิธี
หนึ งซึ งเป็ นแนวโน้มของคนทัวๆไป คื อการจัดสิ งเร้ านันให้อยู่ใ นรู ปที ง่า ยมากขึน ตัดสิ งที เป็ น
รายละเอียดทีซับซ้อนและสับสนทิงไป
3. การแปลความ (Interpretation) เป็ นขันตอนสุ ดท้ายในกระบวนการรับรู้ในขันนี
คนเราจะอาศัยคุ ณสมบัติทีมี อยู่ภายในตนเอง เช่ น ทัศนคติ ประสบการณ์ ความต้องการ ค่านิ ยม
ฯลฯ เพือช่ วยให้การพิจารณาสิ งเร้าภายนอก ผสมผสานสิ งเร้าภายนอกให้เข้ากับคุณสมบัติภายใน
ดังนัน การแปลความ จึงเป็ นเรื องทีขึนอยูก่ บั อัตวิสัย (Subjective) ของผูร้ ับสิ งเร้าอย่างเดียวทีเสนอ
ต่อบุคคลต่างๆ บุคคลเหล่านันจะแปลความหมายแตกต่างกัน
3. ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการรับรู้
สิ ทธิ โชค วรานุ สันติกุล ( : ) ได้กล่าวถึ งปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการรับรู้ ทาง
สังคมว่ามีปัจจัยดังต่อไปนี
1. ความต้องการ (Need) ของผูร้ ับรู้เองจะทําให้ผรู้ ับรู้ตีความสิ งเร้าทีส่ งมาเป็ นสิ งที
จะสนองความต้องการของตัวเอง ความต้องการเป็ นเหตุจูงใจให้เรารับรู้สิงทีต้องการได้รวดเร็ ว เช่น
ขณะกําลังหิ ว เราจะรับรู ้สิงทีเกียวข้องกับอาหารได้เร็ ว เราจะได้ยินเสี ยงกระดิงของรถขายก๋ วยเตียว
ชัดเจนกว่าเสี ยงอืนๆ ทีเกิดในขณะเดียวกัน
2. ประสบการณ์ (Experience) บุคคลทัวไปมักจะตีความสิ งทีตัวเองสัมผัสตามภูมิ
หลังของแต่ละคน
3. การเตรี ยมตัวไว้ก่อน (Preparatory set) การทีคนเรามีประสบการณ์และการ
เรี ยนรู ้สิงใดมาก่อน ทําให้เราเตรี ยมทีจะตอบสนองต่อสิ งนันแนวเดียวกับทีเรารับรู้มา
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4. บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ เช่น บุคคลทีมี
บุคลิกภาพแข็งกร้าว ยึดมันจะรับรู ้การเปลียนแปลงของสิ งเร้าได้ชา้ กว่าผูท้ ีมีบุคลิกภาพยืดหยุน่
5. ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการรับรู้ ถ้าคนเรามีทศั นคติทีดีต่อใคร
คนหนึง การกระทําของบุคคลนันจะถูกรับรู้ในทางทีดีอยูเ่ สมอ
6. ตําแหน่งทางสังคม (Social position) และบทบาททําให้คนเรารับรู้สิงต่างๆไม่
เหมือนกัน
7. วัฒนธรรม (Culture) เป็ นตัวการสําคัญทีทําให้คนเรารับรู้อะไรแตกต่างกัน
8. สภาพทางอารมณ์ (Emotion) ของผูร้ ับรู้ มีผลต่อการรับรู้
การรับรู ้ นนเป็
ั นขันตอนแรกของการมี พฤติกรรม แต่อย่างไรก็ตาม การรับรู้เป็ น
เพีย งตัวแปรหนึ งเท่ า นันในการเกิ ด พฤติ ก รรม ยัง มี ตวั แปรอื นๆอี ก มากมายที มี ส่ วนในการเกิ ด
พฤติกรรม เช่น ทัศนคติ บทบาท และความคาดหวังในบทบาท แรงจูงใจ เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
การรับรู ้มีความสําคัญต่อพฤติกรรมในแง่ทีว่า ถ้าบุคคลรับรู้ถูกต้องแม่นยําการแสดงพฤติกรรมก็จะ
ออกในรู ปหนึง ถ้าบุคคลรับรู ้อย่างไม่ถูกต้องแม่นยําจะทําให้การแสดงพฤติกรรมออกมาในรู ปแบบ
หนึงนันคือ การรับรู ้มีส่วนทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน
นวลศิ ริ เปาโรหิ ตย์ (2535: 24) กล่ า วถึ ง ตัวแปรที มี อิท ธิ พ ลต่อการรั บ รู้ ว่า มี 2
ประเภท คือ
1. คุ ณสมบัติในจิตใจของผูร้ ับรู้ ได้แก่ ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ และ
ความใส่ ใจ เป็ นต้น
2. คุณสมบัติของสิ งเร้าภายนอกทีมีต่อความสนใจ ได้แก่ การเปลียนแปลงสิ งเร้า
ขนาดของสิ งเร้า การเคลือนไหวของสิ งเร้า และการเกิดซําๆกันของสิ งเร้า
สรุ ป ได้ว่ า องค์ ป ระกอบที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ที ส่ ง ผลให้ บุ ค คลมี ก ารรั บ รู้ ที
แตกต่างกันนัน ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบดังนี
1. ลักษณะของผูร้ ับรู้ ซึ งประกอบด้วย บุคลิกภาพ ลักษณะนิ สัยและอารมณ์ เพศ
ความรู้ อาชีพ ประสบการณ์เดิม และฐานะทางเศรษฐกิจ
2. ลักษณะทางด้านจิตวิทยา เช่น ความต้องการ ทัศนคติ ความสนใจ ความคาดหวัง
ความเห็นคุณค่า บทบาท และแรงจูงใจ
3. สภาพแวดล้อมในขณะนัน และคุณสมบัติของสิ งเร้า
จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกับการรับรู้มาทังหมดนันสรุ ปได้วา่ การ
รับรู้เป็ นกระบวนการทางสมองซึ งตีความหรื อแปลความหมายข้อมูลทีได้จากการสัมผัสของร่ างกาย
กับสิ งเร้ า โดยอาศัยประสบการณ์ เดิม หรื อการเรี ยนรู้ หรื อความคิด แล้วมีการแสดงออกถึ งความรู้
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และความเข้าใจจากการตีความนันๆ องค์ประกอบทีส่ งผลให้บุคคลมีการรับรู้ทีแตกต่างกันนันจะ
ขึนอยู่กบั ลักษณะของผูร้ ับรู ้ ลักษณะทางด้านจิตวิทยา สภาพแวดล้อมในขณะนัน และคุ ณสมบัติ
ของสิ งเร้า ซึ งการรับรู ้จะเป็ นขันตอนแรกของการเกิดพฤติกรรม และนอกจากนียังมีตวั แปรอืนๆ ที
มีส่วนในการเกิดพฤติกรรม เช่น ทัศนคติ บทบาท และความคาดหวังในบทบาท แต่อย่างไรก็ตาม
การรับรู ้นนก็
ั มีความสําคัญต่อพฤติกรรมอย่างมากเพราะถ้าบุคคลมีการรับรู้ ทีแตกต่างกันก็จะมีส่วน
ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมทีแตกต่างกันได้
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับบรรยากาศองค์ การ
1. ความหมายของบรรยากาศองค์การ
บรรยากาศองค์การ หมายถึง ลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคมซึ งเกิดจากมวล
สมาชิกในองค์การ ระหว่างองค์การกับผูท้ ีเกียวข้องกับองค์การ โดยผูท้ ีทํางานในองค์การนันรับรู้ทงั
ทางตรงและทางอ้อม บรรยากาศองค์การสร้างขึนโดยหัวหน้างานและสามารถปรับปรุ งได้เพือให้
เกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกบความต้องการของคนในองค์การและเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน
Steers (1977: 104 - 109) ให้ความคิดเห็นเกียวกับบรรยากาศองค์การไว้ดงั นี
1. บรรยากาศองค์การทีแท้จริ งขึนอยูก่ บั ความเชือของสมาชิ กในองค์การทีเขาเชื อ
ว่าควรจะเป็ น ซึ งถ้า หากสมาชิ กคิ ดว่าบรรยากาศควรจะเป็ นแบบเผด็จการ เขาก็จะปฏิ บตั ิ ตวั ใน
ลักษณะหนึง ทังๆทีความจริ งแล้วผูบ้ งั คับบัญชาอาจจะพยายามทําตัวเป็ นประชาธิปไตย
2. บรรยากาศองค์การมีลกั ษณะเฉพาะไม่ซาแบบกั
ํ
นในแต่ละองค์การ
3. บรรยากาศซึ งแสดงออกมาให้เห็ นภายในองค์ก ารนัน ย่อมเป็ นตัวกําหนด
พฤติกรรมทีสําคัญๆของบุคคลในองค์การ
Litwin and Stringer (1968, อ้างถึงใน ชญานุช ลักษณะวิจารณ์ , 2541: 9) กล่าวว่า
บรรยากาศองค์ก ารหมายถึ ง องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมองค์ก ารซึ งรั บรู้ โ ดยบุ ค ลากรใน
องค์การทังโดยตรงและโดยอ้อม และมีอิทธิพลต่อการจูงใจและการปฏิบตั ิงานในองค์การ
Dessler (1979, อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2539: 192) ได้ให้ความหมายของ
บรรยากาศองค์การไว้ว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึงการรับรู้ ทีบุคคลมีต่อประเภทองค์การทีเขา
กําลังทํา งานอยู่ และความรู ้ สึกของเขาที มีต่อองค์การในแง่ของความเป็ นตัวของตัวเอง การเปิ ด
โอกาส โครงสร้าง การให้ผลตอบแทน ความเอาใจใส่ ความอบอุ่น และการให้การสนับสนุน
Cherrington (1994, อ้างถึงใน ปฐมา วงษ์อุ่น, 2544: 13) ได้กล่าวว่า บรรยากาศ
องค์การเป็ นคุณลักษณะหรื อเป็ นความเชือทีแบ่งแยกองค์การหนึงออกจากอีกองค์การหนึ ง คล้ายกับ
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คําว่าบุคลิ กภาพ (Personality) บรรยากาศองค์การจึงอาจหมายถึง บุคลิกภาพขององค์การซึ งเป็ น
ลักษณะทีคงทีของแต่ละบุคคล และเป็ นคุณลักษณะทังหมดขององค์การทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
บุคลากรจะมีความพอใจในบรรยากาศบางองค์การมากกว่าและปฏิบตั ิงานได้ดีกว่าในองค์การอืน
เทพนม เมืองแมน และสวิง สุ วรรณ (2540: 278 - 279) เห็นว่า บรรยากาศองค์การ
หมายถึ ง ตัวแปรชนิ ดต่างๆ เมื อนํามารวมกันแล้วมี ผลกระทบต่อระดับของการทํา งานหรื อการ
ปฏิบตั ิงานของผูด้ าํ เนินงานภายในองค์การ แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรของบรรยากาศองค์การนัน จะมี
ผลกระทบแตกต่า งกันสุ ดแต่ ว่าผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานนันๆเป็ นอย่างไรแตกต่า งอย่างไรด้วย เราอาจสรุ ป
ความหมายของบรรยากาศองค์ ก ารโดยรวมเอาลัก ษณะหรื อคุ ณ สมบัติ สํา คัญๆมาอธิ บ ายได้ 3
ประการ คือ
1. เป็ นคุณลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ขององค์การหนึ งๆ ซึ งทําให้องค์การ
นันๆมีความแตกต่างไปจากองค์การอืนๆ
2. เกิ ดจากการรับรู้ (Perceived) ของสมาชิ กในองค์การเกียวกับสภาพแวดล้อม
ต่างๆ เกียวกับงานและตัวคนในองค์การ มากกว่าจะเป็ นภาพทีแท้จริ งซึงดํารงอยูใ่ นองค์การ
3. การรับรู ้และความเข้าใจดังกล่าวมีอิทธิ พลตอพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ
กล่าวโดยสรุ ป บรรยากาศองค์การเป็ นกระบวนการทางด้านจิตวิทยาของการรับรู้
ในสิ งทีจับต้องได้ ซึ งเปลียนไปเป็ นภาพทีเป็ นนามธรรมของสภาพการหนึงๆโดยมีอิทธิ พลทางด้าน
จิตวิทยาเป็ นตัวกํากับคนในองค์การจะแปลง (Transfer) ความคิดทีมีต่อเหตุการณ์และเงือนไขต่างๆ
ไปสู่ การอธิ บายความหมายทางด้านจิตวิทยา เช่น ความอบอุ่น ความก้าวหน้าในการทํางาน เป็ นต้น
และสิ งนันจะมีความสําคัญต่อการคาดคะเนและทําความเข้าใจพฤติกรรม
นภาพร ศรี ประดิษฐ์กุล (2541: 23) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การว่า คือ
การรับรู ้ หรื อความเข้าใจของสมาชิ กในองค์การทีมีต่อองค์การทีเขาทํางานอยู่ ซึ งการรับรู้นีมีต่อ
ลักษณะต่างๆ เช่ น โครงสร้างขององค์การ การปฏิสัมพันธ์ การให้ผลตอบแทน การสนับสนุ นใน
องค์การ ความเป็ นอิสระของสมาชิกในองค์การ พฤติกรรมการบริ หารอันเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่
ละองค์การ ทังนีอาจรับรู ้ได้ทงทางตรงหรื
ั
อโดยทางอ้อม โดยทีการรับรู้นนมี
ั อิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ของสมาชิกในองค์การ
นิภา แก้วศรี งาม (2532: 192) ได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การว่า บรรยากาศองค์การ
หรื อในบางแห่งเรี ยกว่า บุคลิกภาพขององค์การ (Organizational personality) นันหมายถึง ทุกสิ งทุก
อย่างทีประกอบขึนมาเป็ นคุณลักษณะทีประกอบขึนภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมการทํางาน
ทีบุคคลในองค์การเกิดการรับรู ้ในสภาพรวมเหล่านันทังทางตรงและทางอ้อม และการรับรู้อนั เกิด
จากสภาพแวดล้อมเหล่านีจะเป็ นแรงกดดันทีทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในการทํางานออกมา
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อารี เพชรผุด (2530: 76) ได้สรุ ปเกี ยวกับบรรยากาศองค์การไว้ว่า บรรยากาศ
องค์การนันอาจพิจารณาจากการทีองค์การจัดการกับสมาชิกและสิ งแวดล้อมอย่างไร สําหรับแต่ละ
คนในองค์การนันก็อาจพิจารณาถึงทัศนคติ และความคาดหวังทีเขามีต่อองค์การ
จากความหมายเกียวกับบรรยากาศองค์การทีกล่าวมาสามารถสรุ ปได้วา่ บรรยากาศ
องค์ก าร หมายถึ ง ทุ กสิ งทุ ก อย่า งที ประกอบขึ นมาภายในองค์ก าร เป็ นสิ งที ทํา ให้องค์การหนึ ง
แตกต่างจากองค์การหนึง ความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นของบุคคลทีมีต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ในองค์การ อันเนืองมาจากการรับรู้และความเข้าใจของบุคคลทังทางตรงและทางอ้อม ซึ งส่ งผลต่อ
ความสําเร็ จในองค์การ
2. ความสําคัญของบรรยากาศองค์การ
จากการทีบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลและส่ งผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ของสมาชิกในองค์การ บรรยากาศองค์การจึงมีความสําคัญต่อการศึกษาองค์การในแง่มุมต่าง
Brown and Moberg ( : ) สรุ ปว่าบรรยากาศองค์การช่วยวางรู ปแบบและ
ความคาดหวังของสมาชิ กต่อองค์ประกอบต่างๆขององค์การ บรรยากาศองค์การเป็ นตัวกําหนด
ทัศนคติ ที ดี และความพอใจที จะอยู่ใ นองค์ก าร หากต้องการปรั บ ปรุ ง เปลี ยนแปลงหรื อพัฒนา
องค์การแล้ว สิ งทีต้องพิจารณาก่อนอืนคือบรรยากาศองค์การ นอกจากนันยังได้สรุ ปถึงลักษณะ
สําคัญบางประการของบรรยากาศองค์การได้ดงั นี
1. ขอบข่ายการเป็ นอิสระของสมาชิก
2. ระดับ ความสามารถของผูบ้ ัง คับ บัญ ชาที จะออกระเบี ย บวิธี ใ นการสื อสาร
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน กฎ หลักการขององค์การทีออกใหม่ๆ ให้สมาชิกในหน่วยงานรับรู้
3. ระบบการให้รางวัล และแรงจูงใจของหน่วยงาน
4. ลักษณะการบังคับบัญชา ความอบอุ่น ความช่วยเหลือทีผูบ้ งั คับบัญชาแสดงออก
ต่อลูกน้อง
5. ขอบข่ายของความขัดแย้ง และการแก้ปัญหาการขัดแย้ง
จากที กล่ า วมาข้า งต้นจะเห็ น ได้ว่า บรรยากาศองค์ก ารมี ค วามสํา คัญต่ อสมาชิ ก
องค์การในทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็ น ระดับผูบ้ ริ หารหรื อบุคลากรอืนๆในองค์การ และยังมีความสําคัญ
ต่อการบริ หารงานอี กด้วย ดัง นันหากจะวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมการทํางานของสมาชิ กในองค์ก าร
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การจึงต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในองค์การ (Internal
Environment) หรื อบรรยากาศองค์การ ซึ งมีอิทธิ พลในการกําหนดทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ปฏิบตั ิงานของสมาชิกในองค์การ
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3. รู ปแบบของบรรยากาศองค์การ
ลัก ษณะบริ หารงานของแต่ ล ะองค์ก ารที มี รูป แบบแตกต่ า งกันจะส่ ง ผลให้เ กิ ด
รู ป แบบของบรรยากาศองค์ก ารที แตกต่า งกันออกไป นัก วิชาการทีให้ค วามสนใจและศึ ก ษาถึ ง
รู ปแบบขององค์การ ได้แก่ (Brown and Moberg, 1980 : 26 - 28) ได้ศึกษารู ปแบบบรรยากาศ
องค์การโดยแบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะคือ
1. องค์การทีมี บรรยากาศเน้นการใช้อาํ นาจ โดยมีโครงสร้ างทางอํานาจทีเห็ น
เด่นชัดและผูบ้ งั คับบัญชาใช้อาํ นาจเด็ดขาดในการตัดสิ นใจในเรื องต่างๆ ซึ งความสัมพันธ์ของคน
ในองค์การจะเป็ นลักษณะทีผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องพึงพาและเอาใจผูบ้ งั คับบัญชาเพือความก้าวหน้า
ในการทํางาน ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันในระหว่างเพือนร่ วมงานในระดับสู ง
2. องค์การทีมีบรรยากาศเน้นการทําหน้าทีตามบทบาท ซึ งเน้นยําในกฎเกณฑ์และ
ระเบียบขององค์การอย่างเคร่ งครัด บรรยากาศขององค์การแบบนี พัฒนามาจากองค์การแบบแรก
กล่าวคือ แบบแรกจะปล่อยให้สมาชิ กมีการแบ่งปั นแย่งชิ งผลประโยชน์อย่างเต็มที แต่องค์การทีมี
บรรยากาศเน้นการทํางานตามหน้าทีตามบทบาท จะควบคุมการแข่งขันและความขัดแย้งอยูภ่ ายใน
กฎเกณฑ์และระเบียบ ซึ งเน้นความมันคงเป็ นสําคัญ ทังนีหากองค์ใดมีบรรยากาศเช่นนีย่อมยากทีจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาหรื อเปลียนแปลงสิ งใหม่ๆได้
3. องค์การที มี บรรยากาศเน้น การทํา งาน ซึ งให้ค วามสํา คัญกับ เป้ าหมายของ
องค์การเป็ นหลัก การตัดสิ นหรื อประเมินผลการทํางานหรื อกิจกรรมต่างๆในองค์การมักจะพิจารณา
ว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที วางไว้หรื อไม่ การใช้อาํ นาจหน้า ทีจะเกิ ด ความชอบธรรมก็ต่อเมื อใช้
อํานาจเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ หากคนทีทํางานในองค์การทีมีบรรยากาศในลักษณะ
นี ไม่มีความรู ้หรื อทักษะทีองค์การต้องการแล้ว องค์การจะหาคนมาแทนทีได้ทนั ที
4. องค์การทีมีบรรยากาศเน้นความสําคัญของคน โดยองค์การเกิดขึนเพือสนอง
ความต้องการของสมาชิกในองค์การ มีการจ่ายค่าตอบแทนทีก่อให้เกิดความพอใจแก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
อย่างเท่าเทียมกัน
4. องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ
ตามที กล่ าวมาแล้ว บรรยากาศองค์การจะเป็ นสิ งทีพนักงานในองค์การรับรู้ จาก
สภาพการทํางานทีตนปฏิบตั ิงานอยู่ อย่างไรก็ตามเป็ นสิ งทีนํามาพิจารณาว่าบรรยากาศองค์การทีมี
อิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานนันประกอบไปด้วยอะไรหรื อมีปัจจัยประกอบอะไรบ้าง ซึ ง
ปั จ จัย ที เป็ นองค์ป ระกอบของบรรยากาศองค์ก ารได้มี นัก วิ ช าการหลายท่ า นให้ค วามเห็ น ไว้
ดังต่อไปนี
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Halpin and Croft (อ้างถึงใน ชมัยภรณ์ ถนอมศรี เดชชัย , 2539: 21) ได้แบ่ง
บรรยากาศองค์ก ารออกเป็ น 8 มิ ติ โดยให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานประเมิ น บรรยากาศจากพฤติ ก รรมของ
ผูร้ ่ วมงาน 4 มิติ และจากพฤติกรรมผูบ้ ริ หาร 4 มิติ ดังนี
1. พฤติกรรมของผูร้ ่ วมงาน มิติ ดังนี
1.1 มิติขาดความสามัคคี (Disengagement) หมายถึง ความรู้สึกว่าการปฏิบตั ิงาน
มีลกั ษณะต่างคนต่างทํา ขาดความสามัคคี ขาดความร่ วมมือและประสานงานกัน
1.2 มิติอุปสรรค (Hindrance) หมายถึง ความรู้สึกว่าการปฏิบตั ิงานขาดความ
คล่องตัว ขาดความสะดวกสบาย เพราะผูบ้ ริ หารใช้งานมากเกิ นไป ผูป้ ฏิ บตั ิ งานอึดอัดใจที ต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ซึ งเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นและก่อให้เกิดความยุง่ ยาก
1.3 มิ ติค วามสามัค คี ในหมู่ค ณะ (Esprit) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ว่า ผูร้ ่ ว มงาน
ปฏิ บตั ิงานในหน้าทีโดยมีความรักในหมู่คณะ เพราะได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้าน
สังคม และได้รับความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานสู ง
1.4 มิติมิตรสัมพันธ์ (Intimacy) หมายถึง ความรู้สึกว่า ผูร้ ่ วมงานปฏิบตั ิงานด้วย
ความสนุ ก สนาน และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ันอย่า งใกล้ชิ ด ซึ งอาจไม่เ กี ยวกับ ความสํา เร็ จของการ
ปฏิบตั ิงาน
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร 4 มิติ ดังนี
2.1 มิ ติห่างเหิ น (Aloofness) หมายถึ ง ความรู้ สึก ต่อพฤติ ก รรมผูบ้ ริ หารว่า
บริ หารโดยคํานึ งถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายมากกว่าคํานึ งถึงในจิตใจของผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิบตั ิงานมีนอ้ ย
2.2 มิติมุ่งผลงาน (Production Emphasis) หมายถึง ความรู้สึกต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริ หารว่าคํานึงถึงผลงานมาก ผูบ้ ริ หารจะควบคุม ตรวจตรา สังการและนิเทศการปฏิบตั ิงานอย่าง
ใกล้ชิด ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องปฏิบตั ิตามคําสังโดยเคร่ งครัด ปราศจากปฏิกิริยาหรื อความคิดเห็นใด
2.3 มิติเป็ นแบบอย่าง (Thrust) หมายถึง ความรู้สึกทีมีต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ หารว่า
พยายามทีจะกระตุน้ หรื อจูงใจผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยวิธีการทีผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานของตนให้ดีทีสุ ดเพือ
เป็ นแบบอย่างให้ผอู ้ ืนปฏิบตั ิตาม
2.4 มิติกรุ ณาปราณี (Consideration) หมายถึง ความรู้สึกต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ หาร
ว่าปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานโดยแสดงถึงความเป็ นผูท้ ีมีเมตตากรุ ณาช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงาน และธุ ระ
ส่ วนตัวของผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี
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Litwin and Stringer (อ้างถึงใน ชญานุ ช ลักษณวิจารณ์ , 2541: 20) ได้พฒั นา
แบบสอบถามทีใช้ในการวัดบรรยากาศองค์การขึนโดยเครื องมือทีใช้ในการศึกษานีคือ Revised of
Improved Climate Questionnaire (Form B) ซึ งได้กาํ หนดมิติของบรรยากาศองค์การไว้ ดังนี
1. มิติโครงสร้างองค์การ (Structure) ขนาดของการกําหนดโครงสร้างทีนําไปใช้
กับงานซึ งเป็ นข้อจํากัดทีกําหนดขึนมาโดยผูบ้ งั คับบัญชาหรื อองค์การต่อบุคคลใดบุคคลหนึ ง ซึ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมระหว่างบุคคลและพฤติกรรมของพนักงานทีเกียวกับงาน
2. มิติความท้าทายและความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) มิตินีใช้วดั
ความเข้าใจหรื อการรับรู ้ทางด้านความท้าทายของงาน และความรู้สึกเกียวกับความสําเร็ จของงาน
3. มิติความอบอุ่นและการสนับสนุน (Warmth and Support) มิตินีวัดความสําคัญ
ทางด้านการสงเสริ มแทนทีจะเป็ นการลงโทษ ซึ งความอบอุ่นและการสนับสนุ นทีมีอยูใ่ นองค์การ
จะช่วยลดความกังวลในเรื องเกียวกับงานได้ และจะทําให้เกิดความผูกพันในทีสุ ด
4. มิติการให้รางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) มิตินีวัดการรับรู้
ทางด้า นการให้ความสําคัญกับ การให้รางวัล และการลงโทษภายในสถานการณ์ ก ารทํางาน ซึ ง
Litwin and Stringer กล่าวว่า ในสภาพบรรยากาศทีให้ความสําคัญของการจัดหารางวัลแทนทีจะเป็ น
การลงโทษ ย่อมจะเป็ นสิ งกระตุน้ ความสนใจของพนักงานทางด้านความสําเร็ จและความผูกพันได้
และจะลดความกลัวเกียวกับความล้มเหลวได้
5. มิติความขัดแย้ง (Conflict) เป็ นการวัดการรับรู้ทีผูป้ ฏิบตั ิงานมีความมันใจว่า
องค์การสามารถยอมรับความขัดแย้งหรื อความแตกต่างในความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น ผูบ้ งั คับบัญชา
และเพือนร่ วมงานยินดีรับฟังความคิดเห็นทีแตกต่างออกไป เมือมีความขัดแย้งเกิดขึนก็นาํ เอามาตก
ลงแก้ไขกัน
6. มิติมาตรฐานของผลการปฏิบตั ิงานและความคาดหวัง (Performance Standards
and Expectation) เป็ นการรับรู ้เกียวกับความสําคัญของผลการปฏิบตั ิงานและความชัดเจนของความ
คาดหมายทีเกียวกับผลการปฏิบตั ิงานภายในองค์การว่าได้มีการตังมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
7. มิติความเป็ นหนึ งเดี ยวในองค์การและการจงรักภักดีต่อกลุ่ม (Organizational
Identity and Group Loyalty) เป็ นการรับรู้เกียวกับความจงรักภักดีต่อกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน รับรู้ถึงความ
เป็ นมิตร ความอบอุ่นและการสนับสนุ นซึ งกันและกันของพนักงาน รวมทังความภาคภูมิใจของ
พนักงานทีปฏิบตั ิงานในองค์การ
8. มิติความเสี ยงภัยและการรับความเสี ยงภัย (Risk and Risk Taking) หมายถึง การ
รับรู ้เกียวกบปรัชญาของฝ่ ายบริ หารทางด้านการยอมรับความเสี ยงภัย รวมทังการท้าทายในงานและ
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องค์ก ารโดยเน้นที จะพิ จารณาทางเลื อกทีเสี ยง เป็ นการเสี ยงที จะช่ วยให้ได้ท างเลื อกที ดี ใ นการ
ดําเนินงาน
Steer (1977, อ้างถึงใน ดาราพร ครุ ฑคํารพ, 2546: 35-36) ได้อธิ บายถึงบรรยากาศ
องค์การโดยได้แบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การออกเป็ นมิติต่างๆ ดังต่อไปนี
1. โครงสร้างของงาน (Task Structure) ความมากน้อยของวิธีการ (Methods) ทีใช้
ในการปฏิบตั ิงานซึงกําหนดขึนโดยองค์การ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัล–การลงโทษ (Reward – Punishment Relationship)
ความมากน้อยของการให้รางวัล เช่น การเลือนตําแหน่งและการขึนเงินเดือน ซึ งอยูบ่ นพืนฐานของ
ผลงานและความดี ความชอบ แทนทีจะอยู่บนพืนฐานของการพิจารณาอาวุโสความชอบพอและ
อืนๆ
3. การรวมการตัดสิ นใจ (Decision Centralization) ความมากน้อยของการสงวน
อํานาจในการตัดสิ นใจทีสําคัญไว้ทีผูบ้ ริ หารระดับสู ง
4. การเน้นการบรรลุถึงเป้ าหมาย (Achievement Emphasis) ความปรารถนาของคน
ในองค์การ ในอันทีจะทํางานอย่างดีเพือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ
5. การเน้นการฝึ กอบรมและการพัฒนา (Training and Development Emphasis)
ความมากน้อยของการทีองค์การพยายามสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของบุคคลในองค์การด้วยการจัด
ให้มีการฝึ กอบรมและการพัฒนาทีเหมาะสม
6. ความมันคง/ความเสี ยง (Security Versus Risk) ความมากน้อยของแรงกดดัน
(Pressures) ในองค์การซึ งนําไปสู่ ความรู้สึกไม่มนคงและกระวนกระวาย
ั
(Anxiety) ของสมาชิก
7. ความเปิ ดเผย/การป้ องกันตัวเอง (Openness Versus Defensiveness) ความมาก
น้อยของการที บุคคลพยายามปกปิ ดความผิดและถือดี แทนทีจะติดต่อคบหากันอย่างเปิ ดเผยและ
ร่ วมมือร่ วมใจกัน
8. สถานภาพและขวัญ (Status and Morale) ความรู้สึกทัวๆไปของคนในองค์การ
เป็ นสิ งทีดีทีจะทํางานด้วย
9. การยอมรับการสงข้อมูลกลับ (Recognition and Feedback) ความมากน้อยของ
การทีบุคคลรู ้วา่ ผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายบริ หารคิดอย่างไรกับการทํางานของเขา และความมากน้อย
ของการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
10. ความสามารถและความคล่องตัวทัวไปขององค์การ (General Organizational
Competence and Flexibility) ความมากน้อยของการทีองค์การรู้วา่ เป้ าหมายขององค์การคืออะไร
และกระทําตามเป้ าหมายนันอย่างมีความคลองตัว และแสวงหาสิ งใหม่รวมทังความมากน้อยของ

19
การคาดคะเนปั ญหา พัฒนาวิธีการใหม่ๆและพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ผูป้ ฏิบตั ิ งานก่อนทีปั ญหาจะ
กลายเป็ นวิกฤตการณ์
Knowles (อ้างถึงใน ชญานุช ลักษณวิจารณ์ , 2541: 22) ได้แบ่งมิติของบรรยากาศ
องค์การออกเป็ น 5 ประการ ดังนี
1. นโยบายเกียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Policy Frame Work for
the HRD Program) หมายถึง เป็ นเรื องทีองค์การสนับสนุนให้มีการพัฒนาคนในองค์การอย่างเต็มที
2. ปรัชญาการจัดการ (Management Philosophy) หมายถึง การบริ หารงานองค์การ
ภายใต้แนวความคิดการจัดการทีให้ความสําคัญกับการเป็ นมนุ ษย์ในองค์การ เช่น แนวความคิดการ
เข้ามามีส่วนร่ วมหรื อประชาธิปไตยในการบริ หารงาน
3. โครงสร้างขององค์การ (Structure of Organization) หมายถึง โครงสร้างของ
องค์การทีเข้มงวดรวมศูนย์ เข้าสู่ ส่วนกลาง ไม่กระจายอํานาจหรื อเผด็จการทําให้เกิดการบันทอน
กําลังใจของคนในองค์การทีจะปรับปรุ งตัวเอง (Self - improvement) และเป็ นอุปสรรคขัดขวางต่อ
การเรี ยนรู้หรื อความกระตือรื อร้นของคนในองค์การ
4. นโยบายเกียวกับการเงิน (Financial Policy) หมายถึง องค์การได้มีการจัดสรร
งบประมาณให้กบั การพัฒนากําลังในองค์การอย่างเพียงพอหรื อไม่ ซึ งลักษณะเช่นนีจะทําให้เห็นว่า
องค์การเห็นความสําคัญและคุณค่าตามไปด้วย
5. ระบบการให้รางวัลตอบแทน (Reward System) คือ ระบบการเลือนเงินเดือน
หรื อตํา แหน่ ง หรื ออื นๆก็ ดี ต้ อ งยุ ติ ธ รรมและเหมาะสมเพื อทํา ให้ ค นอยากเรี ยนรู้ เ พื อเพิ ม
ประสบการณ์หรื อพัฒนาตนเอง
Brown and Moberg (อ้างถึงใน ชญานุช ลักษณวิจารณ, 2541: 46) มีความเห็นว่า
มิติบรรยากาศองค์การควรประกอบด้วย
1. ความมี อิสระ (Individual autonomy) หมายถึ ง การที บุคคลมีอิสระในการ
ดําเนินการและตัดสิ นใจการปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบ
2. การยอมรั บ ความอบอุ่นและการสนับสนุ น (Consideration, warmth and
support) หมายถึง ความต้องการในการยอมรับและรู้สึกมันคงจากผูร้ ่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
3. โครงสร้างของตําแหน่ง (Position structure) หมายถึง การกําหนดขอบเขต ความ
รับผิดชอบในตําแหน่งของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละราย
4. การให้รางวัลตอบแทน (Reward orientation) หมายถึง การให้ผลตอบแทนหรื อ
รางวัลแก่ผบู ้ งั คับบัญชาแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา โดยองค์การจะให้การสนับสนุ นหรื อรางวัลตอบแทน
แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทีปฏิบตั ิงานดี
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5. การพัฒนาเพือความก้า วหน้า (Progressive development) หมายถึ ง การที
องค์การให้การสนับสนุนบุคลากรมีการพัฒนา การเสนอความคิดและวิธีการใหม่ๆ
6. การเสี ยง (risk-taking) หมายถึ ง การทีบุคลากรมีอิสระในการเสนอให้มีการ
เปลียนแปลงๆ โดยปราศจากความรู้สึกของการแก้แค้น การเยาะเย้ยหรื อการลงโทษ
7. การควบคุ ม (Control) หมายถึ ง ระดับของการควบคุ ม การปฏิ บตั ิ ง านของ
บุคลากรทีองค์กรกําหนด
8. การขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง การทีองค์กรยินยอมให้มีการขัดแย้งและจัดการ
ความขัดแย้งทีเกิดขึน
Likert (อ้างถึ งใน ปฐมา วงษ์อุ่น,
: ) ได้ทาํ การวัดบรรยากาศองค์การ โดย
พิจารณาจากมติหรื อตัวแปรต่างๆ ดังต่อไปนี
1. การติ ด ต่ อ สื อสารภายในองค์ ก าร คื อ ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านรู้ ค วามเป็ นไปภายใน
หน่วยงาน ผูบ้ งั คับบัญชาแสดงความใจกว้างทีจะติดต่อสื อสารอย่างเปิ ดเผยเพือให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทีถูกต้อง อันจะนําไปสู่ การปฏิบตั ิงานให้ได้ผลดี
2. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานมีส่วนในการกําหนดเป้ าหมาย
การทํา งาน การตัดสิ น ใจในเรื องงานทุ ก ระดับ ถ้า มี ข่ า วสารเพี ย งพอในการตัด สิ น ใจ หากการ
ตัดสิ นใจดังกล่าวมีผลกระทบถึงใครแล้วผูบ้ งั คับบัญชาจะขอความคิดเห็นของผูน้ นด้
ั วย
3. การคํานึ งถึงผูป้ ฏิบตั ิงาน (Employee-oriented) หมายถึง องค์การเอาใจใส่ จดั
สวัสดิการ ปรับปรุ งสภาพการทํางานให้ผปู้ ฏิบตั ิงานรู้สึกพอใจในการทํางาน
4. อํานาจและอิทธิพลในองค์การ ทังจากผูบ้ งั คับบัญชาและตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
5. เทคนิควิทยาการทีใช้ในหน่วยงาน คือ เทคนิคทีใช้ในหน่วยงานมีการปรับปรุ ง
อย่างรวดเร็ วเป็ นไปตามสภาพแวดล้อม เครื องมือและทรัพยากรทีใช้ในหน่วยงานได้รับการจัดการ
เป็ นอย่างดี
6. แรงจูงใจ บรรยากาศที ถื อว่าดีนนจะต้
ั
องมีลกั ษณะยอมรับความแตกต่างและ
ความไม่ลงรอยกันขององค์การ องค์การพร้อมจะสนับสนุนให้ผปู้ ฏิบตั ิงานขยันขันแข็ง ทํางานหนัก
เพือเงิน เพือเลือนตําแหน่ง เพือให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน
Forehand ( , อ้า งถึ งใน สมยศ นาวีก าร,
:
- ) ได้ชี ให้เห็ นว่า
บรรยากาศขององค์การนันประกอบด้วยกลุ่มและคุณลักษณะทีพรรณนาถึงองค์การใดองค์การหนึง
โดยทําให้เกิ ดความแตกต่างไปจากองค์การอืนและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของคนภายในองค์การ
นัน คุณลักษณะดังกล่าวมี ด้าน คือ

21
1. ขนาดและโครงสร้างขององค์การ (Size and structure) โดยทัวไปบุคคลย่อมจะ
คิดว่าองค์การขนาดใหญ่มีความมันคงและความเป็ นทางการ ถึงแม้วา่ ขนาดองค์การโดยส่ วนรวมจะ
มีความสําคัญ แต่ก็พบว่าระดับของบุคคลภายในองค์การมีความสําคัญในแง่จิตวิทยา ระดับของ
บุคลากรคนใดคนหนึงตามสายการบังคับบัญชาภายในองค์การจะมีผลกระทบต่อบุคคลมากกว่า ไม่
ว่า เขาจะทํา งานอยู่ภ ายในองค์ก ารขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรื อ ขนาดเล็ ก ก็ ตาม โครงสร้ า งของ
องค์การจะมีความสําคัญเหมือนกันและเกียวพันกับขนาดด้วย องค์การทีมีขนาดใหญ่ขึนระยะทาง
ระหว่างผูบ้ ริ หารสู งสุ ดและบุ คลากรระดับล่า งจะห่ างไกลกันมากขึน ระยะทางก่ อให้เกิ ดสิ งกี ด
ขวางทางจิตวิทยาในลักษณะทีว่าบุคลากรทีอยูห่ ่างไกลจากจุดตัดสิ นใจ อาจจะมีความเข้าใจตัวเองว่า
มีความสําคัญน้อย และระยะทางก่อให้เกิ ดบรรยากาศของความเป็ นทางการหรื อไม่ คํานึ งถึ งตัว
บุคคลมากเพราะว่าการเกียวพันกับบุคคลอืนทางสังคมจะกระทําได้ยาก
2. แบบของความเป็ นผูน้ าํ (Leadership patterns) แบบภาวะผูน้ าํ มีหลายแบบทีใช้
กันตามองค์การธรกิจและหน่วยงานของรัฐบาล พฤติกรรมของผูน้ าํ จะเป็ นแรงกดดันทีสําคัญต่อการ
สร้ างบรรยากาศที มี อิทธิ พลโดยตรงต่อผลงาน และการตอบสนองความพอใจของบุคลากร การ
พิจารณามิติห่างเหิ นมุ่งผลงาน กรุ ณาปรานี ของฮอลพิน (Halpin) ก็เป็ นปั จจัยทางด้านแบบของ
ความเป็ นผูน้ าํ ทีเข้าใจโดยบุคลากรในองค์การ และจะมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของพวกเขโดยเฉพาะ
3. ความซับซ้อนของระบบ (System complexity) ภายในสภาพแวดล้อมทีเป็ น
ระบบนันองค์ก ารจะแตกต่ างกันในเรื องของความซับ ซ้อนของระบบที นํา มาใช้ ความซับซ้อน
อาจจะให้ความหมายว่า เป็ นจํานวนและลักษณะการเกียวข้องระหว่างกัน ระหว่างส่ วนต่างๆของ
ระบบ แบบของการเกียวข้องระหว่างกันจะแตกต่างกันไปตามปั จจัย เช่น เป้ าหมาย และวิทยาการ
เป็ นต้น
4. เป้ าหมาย (Goal direction) องค์การย่อมจะแตกต่างกันในเป้ าหมายทีกําหนด
ขึนมา สําหรับองค์การความแตกต่างในเป้ าหมายจะมาจากการแยกประเภทขององค์การอย่างหนึ ง
เช่น องค์การธุ รกิ จ องค์การทีให้บริ การกับสาธารณะ เป็ นต้น แม้กระทังในระหว่างองค์การธุ รกิจ
ด้วยกัน เป้ าหมายกําไรซึ งถือได้วา่ เป็ นเป้ าหมายทีสําคัญของธุ รกิจความแตกต่างก็จะมีอยูใ่ นรู ปของ
การใช้นาหนั
ํ ก เพือเปรี ยบเที ย บเป้ าหมายอื นๆ เช่ น การป้ องกันอากาศเสี ย ความสัม พันธ์ที มีก ับ
สหภาพแรงงานและการให้ความสนับสนุนกับสถาบันการศึกษา
5. สายใยของการติดต่อสื อสาร (Communication network) เป็ นคุ ณลักษณะที
สําคัญอย่างหนึงของบรรยากาศองค์การ เพราะว่าสายใยของการติดต่อสื อสารภายในองค์การนันจะ
แสดงให้เห็นถึงสายใยสถานภาพ การจัดระเบียบเกียวกับอํานาจหน้าทีและการเกียวข้องระหว่างกัน
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ของกลุ่ม การติดต่อสื อสารจากเบืองบนมาสู่ เบืองล่างหรื อตามแนวนอน ภายในองค์การนันจะให้
ความรู ้เกียวกับปรัชญาในการบริ หารโดยส่ วนร่ วมภายในองค์การได้
สุ พตั รา เพชรมุนี และเชี ยวชาญ อาศุวฒั นากุล ( : - ) ได้สํารวจมิติต่างๆ
ของบรรยากาศองค์การจากทัศนะของนักวิชาการและได้แบ่งมิติหรื อตัวแปรย่อยออกเป็ น มิติ
ด้วยกัน ซึ งได้แก่
1. โครงสร้ างการทํางาน (Task Structure) หมายถึ ง เป้ าหมาย นโยบาย วิธีการ
ทํางาน หน้าทีความรับผิดชอบได้ถูกกําหนดขึนมาอย่างชัดเจน
2. รางวัลตอบแทน (Rewards System) หมายถึง ระบบการให้รางวัลตอบแทน เช่น
เลือนขัน เลือนเงินเดือน มีความยุติธรรมเพียงพอต่อการพัฒนาของคน
3. การรวมอํานาจ (Centralization of Authority) หมายถึง การตัดสิ นใจที ถูกรวบ
อํานาจเข้าสู่ ส่วนกลาง
4. การสนับสนุนให้พนักงานมีการอบรมและพัฒนา (Training and Development
Emphasis) หมายถึง การทีองค์การมีนโยบายสนับสนุนการฝึ กอบรม และการพัฒนาของบุคลากรใน
องค์การ
5. ความมันคงและการเสี ยง (Security Versus Risk) หมายถึง การทีองค์การเปิ ด
โอกาสให้มีการแสดงออกริ เริ มทําสิ งใหม่ๆ โดยปราศจากการกระทบกระเทือนต่อความมันคงใน
การทํางาน
6. การยินยอมให้มีความขัดแย้งในองค์การ (Tolerance of Conflict) หมายถึง ระดับ
ทีความขัดแย้งในองค์การสามารถเปิ ดเผยกันได้หรื อเป็ นเรื องปกติธรรมดา
7. การรับรู้ในผลงาน (Recognition) หมายถึง มีการรับรู้ และยกย่องในผลงานที
ดีเด่นของพนักงาน
8. ขวัญในการทํางาน (Morale) หมายถึง ความรู้สึกทีเห็นว่าองค์การมีสภาพทีน่าอยู่
น่าทํางาน
9. ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง องค์การมีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิงาน
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที
10. ความรู้สึกทีต้องการให้องค์การ ประสบผลสําเร็ จ (Motivation to Achieve)
หมายถึง บุคลากรมีแรงจูงใจทีจะทํางานให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์
11. ความเป็ นอิสระ (Autonomy) หมายถึง ระดับทีพนักงานมีความเป็ นอิสระใน
การทํางานหรื อตัดสิ นใจ
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12. ความอบอุ่นและการสนับสนุ น (Warmth and Support) หมายถึ ง ระดับที
ผูบ้ งั คับบัญชาได้สร้างความอบอุ่นและสนับสนุนการทํางานให้กบั พนักงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
13. อุปสรรค (Hindrances) หมายถึง ระดับทีองค์การมีอุปสรรคในการทํางาน
14. ความสามัคคีเป็ นอันหนึ งอันเดียวกัน (Esprit) หมายถึ ง ระดับทีสมาชิ กใน
องค์การมีความร่ วมมือเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
15. การติดต่อสื อสารเป็ นทีเปิ ดเผย (Openness of Communication) หมายถึง ระดับ
ทีการติดต่อสื อสารภายในองค์การมีการเปิ ดเผยซึงกันและกัน
16. การแบ่งชันต่างๆในองค์การ (Stratification) หมายถึง การแบ่งชันของสายการ
บังคับบัญชาในองค์การ
17. การใช้ขอ้ มูลเพือการควบคุม (Use of Control Data) หมายถึง ระดับข้อมูล
รายงานต่างๆ ถูกนํามาใช้ในการควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงาน
18. ความแตกต่ างภายในองค์ก าร (Heterogeneity) หมายถึ ง ระดับ ทีค่านิ ย ม
ทัศนคติหรื อความต้องการของสมาชิกภายในองค์การมีความแตกต่างกัน
. สภาพของวุฒิภาวะ (Maturity) หมายถึง ระดับทีสมาชิกภายในองค์การมีความ
รับผิดชอบ มีสาํ นึกหรื อมีวฒ
ุ ิภาวะในการทํางาน
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที เกี ยวกับ องค์ป ระกอบของการรั บ รู้ บ รรยากาศ
องค์การ ทังของนักวิชาการต่างประเทศและในประเทศที ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่ามีความ
คล้ายคลึ งและแตกต่างกัน แล้วแต่ด้านทีต้องการจะวัด ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ แนวคิ ดของ Litwin and
Stringer มาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน มาปรับใช้เพือเป็ นแนวทางในการวิจยั ให้เหมาะสมกับพนักงานบริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด มี 8
ด้าน ได้แก่ 1.ด้านโครงสร้างองค์การ 2.ด้านความรับผิดชอบ 3.ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุ น
4.ด้านการยอมรับความขัดแย้ง 5.ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน 6.ด้านความสามัคคี 7.ด้านการเสี ยง
8.ด้านรางวัลและผลตอบแทน
ความหมายและแนวคิดทฤษฎีเกียวกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
1. ความหมายของคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Working Life = QWL) ได้มีผศู้ ึกษาและ
รวบรวมไว้มากมายหลายท่าน ซึ งการศึกษาวิจยั ในครังนีผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและรวบรวมแนวคิดต่างๆ ที
เกียวข้องกับคุณภาพชีวติ การทํางานไว้ดงั นี
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Davis ( , อ้างถึงใน มาลินี คําเครื อ, 2554: 15) กล่าวว่า คุ ณภาพชี วิตในการ
ทํางาน คื อ คุ ณภาพของความสัม พันธ์ระหว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานกับสิ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมในการ
ทํางานโดยเน้นมิติเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ งมักจะถูกละเลยด้วยปั จจัยทางเทคนิคและ
ปั จจัยเศรษฐกิจในการออกแบบการทํางาน
Cascio (1998, อ้างถึงใน มาลินี คําเครื อ, 2554: 15) กล่าวไว้วา่ คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน คือ การให้โอกาสกับ พนักงานในการตัดสิ นใจในงานทีรับผิดชอบ การจัดสถานทีทํางาน
ของตนและอะไรก็ตามทีพนักงานต้องการจะทํา นอกจากนีพนักงานยังต้องการให้หวั หน้าปฏิบตั ิกบั
พนักงานอย่างเป็ นกนเอง Cascio มองว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆในองค์กร ไม่ได้มาจากระดับบริ หาร
เพียงอย่างเดียว ควรทีจะได้มาจากพนักงานด้วย การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ขเป็ นอีกสิ งหนึงทีจะ
ทําให้มีคุณภาพชีวติ ในการทํางานทีดีซึงสอดคล้องกับ Skrovan (1983: 1-6) ทีให้ความหมายคุณภาพ
ชีวติ ว่า คือ กระบวนการดําเนินงานขององค์การทีทําให้สมาชิ กทุกระดับมีส่วนร่ วมในกิจกรรม เพือ
ปรับปรุ งวิธีการทํางาน และเพิมผลผลิต คุณภาพชีวิตการทํางานจึงประกอบไปด้วยการพัฒนา การ
ยอมรับในศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์
Huse and Cummings (1985) ได้นิยามความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานว่า
เป็ นความสอดคล้อ งกัน ระหว่า งความสมปรารถนา หรื อ ความพึ ง พอใจในงานของบุ ค คลกับ
ประสิ ท ธิ ผลขององค์ก ร หรื ออีก นัยหนึ งคุ ณภาพชี วิตการทํางาน คือประสิ ทธิ ผลขององค์ก รอัน
เนื องมาจากความผาสุ ก (well-being) ในงานของผูป้ ฏิ บตั ิ ง าน เป็ นผลสื บเนื องมาจากการรั บรู้
ประสบการณ์ในการทํางาน ซึ งทําให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานนันๆ Huse and Cummings ได้
อธิ บ ายต่อ ไปว่า คุ ณ ภาพชี วิตการทํางานจะส่ ง ผลต่ อองค์ก รสามประการ ประการแรก ช่ วยเพิ ม
ผลผลิตขององค์กร ประการทีสอง ช่วยเพิมขวัญและกําลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน ตลอดจนเป็ นแรงจูงใจ
แก่พวกเขาในการทํางาน และประการสุ ดท้าย คุณภาพชีวิตการทํางานจะช่วยปรับปรุ งศักยภาพของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอีกด้วย
Davis and Newstrom (2002: 244, อ้างถึงใน ลัดดาวัณย์ สกุลสุ ข, 2550: 13) ได้ให้
ความหมายของคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานว่า เป็ นเรื องของความชอบหรื อไม่ ช อบเกี ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของเรา โดยมีพืนฐานจากเรื องการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทํางานให้
ดีทีสุ ดและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจขององค์กร
สโครแวน (Skrovan, 1983: 1– 6, อ้างถึงใน พินนั ต์ พรประสิ ทธ์ , 2542: 21) ได้ให้
ความหมายของคุณภาพชี วิตการทํางานว่า เป็ นกระบวนการดําเนินการขององค์การทีทําให้สมาชิ ก
ทุกระดับในองค์การเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม เพือปรับปรุ งสภาพการทํางานหรื อวิธีการทํางาน

25
และเพือเพิมผลผลิ ตให้กบั องค์การ จากแนวความคิดและความหมายดังกล่าวคุ ณภาพชี วิตในการ
ทํางานจึงประกอบด้วย
1. การพัฒนา (development) ซึ งเป็ นขบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการทํางานและ
ด้านชีวติ ซึ งสอดคล้องกับหลักสิ ทธิมนุษยชนและศักดิศรี ของบุคคล
2. การเคารพและการยอมรับในศักดิ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ (dignity) คือ การ
ได้รับความรู้สึกทีดีในสภาพการทํางานและบทบาทหน้าที
3. ภารกิจประจําวัน (daily practice) คือ การทํางานทีได้รับการไว้วางใจจากเพือน
ร่ วมงานได้รับความเคารพ ได้รับเกียรติ และได้รับความร่ วมมือ
เชอร์ เมอร์ ฮอร์ น ฮันต์ และ ออสบอร์ น (Schermerhorn Hunt and Osborn 1997,
อ้างถึงใน ประเสริ ฐ กลิ นหอม, 2543: 12) ได้กล่าวว่าเป็ นภาพรวมของประสบการณ์ทาํ งานของ
บุคคลซึ งแสดงออกมาจากความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลทีมีต่องาน อาชีพ ตลอดจนองค์การ ดังนันการ
ทีบุคคลมีผลงานทีมีประสิ ทธิภาพสู งย่อมแสดงว่าบุคคลมีความพึงพอใจในงานสู งด้วย คุณภาพชีวิต
ในการทํา งานจึ ง เป็ นผลสะท้อ นของการบริ ห ารงานที ดี เช่ น การให้ พ นัก งานมี ส่ ว นร่ ว มได้
รับผิดชอบงานและตัดสิ นใจงานร่ วมกัน การไว้วางใจให้อิสระในการทํางานของพนักงานมากขึน
อีกทังการให้สิงตอบแทนทียุติธรรม สิ งเหล่านี ล้วนช่ วยให้พนักงานมีคุณภาพชี วิตในการทํางานดี
และองค์การประสบความสําเร็ จอย่างสู ง
ดาเนียล (Daniel 1983: 1 – 6, อ้างถึงใน วไลพร เจริ ญพร, 2546: 15-16) อธิ บาย
ความหมายของคุณภาพชี วิตในการทํางานว่า เป็ นกระบวนการดําเนิ นงานองค์กรทีสามารถทําให้
สมาชิ กทุกคนในองค์กรมีส่วนร่ วมในการทํากิ จกรรมทีจะเป็ นการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานหรื อวิธีการทํางาน และการเพิมผลผลิตโดยมีจุดมุ่งหมายเพือบรรลุ เป้ าหมาย 2 ประการ คือ
การเพิมพูนประสิ ทธิภาพในการผลิตขององค์กรและการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตทีดีให้แก่ลูกจ้าง จาก
ความหมายและแนวความคิ ดดังกล่ าว คุ ณภาพชี วิตการทํางาน หรื อ QWL มี องค์ประกอบอยู่ 3
ประการ คือ
1. Development คือ การพัฒนาในด้านวิธีการ หรื อการดําเนิ นการด้านต่างๆ ใน
ด้านทีจะก่อให้เกิ ดคุ ณภาพชี วิตในการทํางานทีดี และมีการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของบุคคลด้วย ซึ ง
สอดคล้องกับหลักการสิ ทธิ มนุษยชนและแนวคิดประชาธิปไตยทีเคารพในศักดิศรี ของแต่ละบุคคล
2. Dignity คือ การเคารพและการยอมรับในศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์ การได้รับ
การตอบสนองความพึงพอใจ และได้รับการยกย่องเป็ นทียอมรับในความสามารถ หรื อการเป็ นผูม้ ี
ความสํา คัญต่ อองค์ก ารที จะสามารถทํา งานได้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอันเป็ นการทํา ให้องค์ก ารได้รั บ
ผลผลิตเพิมมากขึน
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3. Daily practice โดยทีบุคคลทัวไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8 ชัวโมง กับการทํางาน
ในแต่ละวัน ย่อมมีการปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานในทีทํางาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล
รวมทังการปรับปรุ งการทํางานให้เกิดประสิ ทธิภาพทีดีของบุคคลจะไม่สามารถเกิดขึนได้เลยถ้าหาก
ปรากฏว่าองค์การนันๆไม่มีระเบียบวิธีการปฏิบตั ิในการทํางานทีเอืออํานวยให้บุคคลสามารถทําให้
งานบรรลุเป้ าหมายได้ ดังนันการประสานงานทีดีเพือผลงานในแต่ละวัน ซึ งต่อเนืองไปยังผลงานใน
ระยะยาวจึงเป็ นสิ งจําเป็ นทีแต่ละองค์การควรให้ความสําคัญมากด้วยเช่นกัน
สกล ลิ จุติภูมิ (2545:10) คุ ณภาพชี วิตในการทํางานเป็ นลักษณะการทํางานทีมี
คุณค่าและคุณภาพทีดีต่องาน ยึดมันผูกพันกับงานทีทํา สภาพแวดล้อมการทํางานมีความเหมาะสม
ปลอดภัย มี อิส ระในด้า นความคิ ด ได้รั บ การตอบสนองทังทางด้า นร่ า งกาย จิ ตใจ สัง คม และ
เศรษฐกิจอย่างเพียงพอ ยุติธรรม เป็ นทียอมรับของผูร้ ่ วมงานและสังคม ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุ ข
อันนําไปสู่ คุณค่าแก่ชีวติ ของตนเองและครอบครัว
สมหวัง โอชารส ( : , อ้างถึงใน นารี รัตน์ สร้อยสกุล ,
: ) ได้ให้
ความหมายของคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ไว้วา่ เป็ นความสัมพันธ์กนั ระหว่างความรู้สึกของบุคคล
ทีมีต่อการทํางานและการทํางานทีมีผลต่อการดําเนินชีวติ ซึ งเป็ นความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลตาม
การรับรู ้ของแต่ละบุคคล ซึ งจะแตกต่างกันตามภูมิหลังและลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลทีแตกต่าง
กันมากมาย และการทํางานทีมีผลต่อการดํารงชีวติ ของบุคคลเป็ นการผสมผสานกันระหว่างงานกับ
ชีวติ ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถผสมผสานงานและชีวิตส่ วนตัวได้อย่างกลมกลืนจะเกิดความรู้สึกทีดีต่อ
การปฏิ บตั ิงาน มีความรู ้ สึกพึงพอใจ มีความรู้สึกมันคงและผลงานทีมีคุณภาพเป็ นที ยอมรับของ
สังคม อันจะนําไปสู่ การดําเนินชีวติ อย่างมีความสุ ข นันเอง
พลดา เดชพลมาตย์ ( , อ้างถึ งใน วรวุฒิ แก้วทองใหญ่,
:8) ได้กล่าวถึง
คุณภาพชี วิตในการทํางาน หมายถึ ง สิ งทีเกียวข้องกับชี วิตการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิการตามทีได้รับ
การคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงานในเรื องพืนฐานทัวไปในการทํางาน ได้รับการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรม
ในการทํางาน มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีโอกาสทํางานทีท้าทายความสามารถ และใช้ชีวิตการ
ทํางานอย่างสัมพันธ์กนั กับการดําเนินชีวติ โดยทัวไป
จากทีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ คุณภาพชีวติ ในการทํางาน หมายถึง สภาพ
การทํางานโดยรวมทังหมด ครอบคลุ มไปในทุ กด้านที เกี ยวข้องกับชี วิตในการทํางานของแต่ละ
บุคคล และสภาพแวดล้อมในการทํางานภายในองค์การ แต่มีเป้ าหมายสําคัญร่ วมกันอยู่ทีการลด
ความตึงเครี ยดทางจิตใจ การส่ งเสริ มระดับคุ ณภาพชี วิตการทํางานของแต่ละบุคคลเพือเพิมความ
ต้องการในเรื องความพึงพอใจในงานทีทํา การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทีจะมีผลต่อสภาพการ
ทํางานทําให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ทีดี ซึ งส่ งผลให้ทาํ งานดีตามไปด้วย

27
2. องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ การทํางาน
ฮิวส์ และ คัมมิงส์ (Huse and Cumming 1980, อ้างถึงใน วรวุฒิ แก้วทองใหญ่,
: 20) ได้กาํ หนดองค์ประกอบของตัวกําหนดคุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบด้วยคุณสมบัติ
8 ด้าน ดังต่อไปนี คือ
1. ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็ นธรรม (adequate and fair compensation) ค่าจ้าง
ทีเพียงพอทีจะดํารงชีวติ ตามมาตรฐานของสังคมทัวไป หรื อไม่ ค่าจ้างทีได้รับยุติธรรม หรื อไม่ เมือ
เทียบกับตําแหน่งของตนกับตําแหน่งอืนทีมีลกั ษณะงานทีคล้ายกัน
2. สิ งแวดล้อมทีถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานควรไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่ างกายและสิ งแวดล้อมของการทํางาน ซึ งจะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด สุ ข ภาพที ไม่ ดี แ ละควรที จะได้ก ํา หนดมาตรฐานที แน่ น อนเกี ยวกับ การคงไว้ซึ ง
สภาพแวดล้อมจะส่ งเสริ มสุ ขภาพ ซึ งจะรวมถึงการควบคุมเกียวกับเสี ยง กลิน และการรบกวนทาง
สายตา
3. พัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) งานควรจะ
ได้จดั โอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาทักษะความรู้ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ งจะมีผลต่อ
การมีส่วนร่ วม ความรู ้สึกคุณค่าของตนเอง และความรู้สึกท้าทายทีเกิดจากการทํางานของตน
4. ความก้าวหน้าและมันคงในงาน (growth and security) ควรจะให้ความสําคัญต่อ
4.1 งานทีได้รับมอบหมายของผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีผลต่อการดํารงไว้และการขยาย
ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน
4.2 ความรู ้และทักษะใหม่ ๆ ทีนําไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคต
4.3 ควรจะให้โอกาสแก่ผปู้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาทักษะความสามารถในแขนงของ
ตัวเอง
5. บูรณาการทางสังคม (social integration) การทีผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู้สึกว่าตนเอง
ประสบผลสํ า เร็ จ และเห็ น ว่า ตนเองมี คุ ณ ค่ า จะมี ผ ลทํา ให้บุ ค คลนันมี ค วามรู้ สึ ก เป็ นอิ ส ระใน
ความรู ้สึกว่าชุมชนหรื อสังคมมีความสําคัญต่อตน กล้าเปิ ดเผยตนเองกับผูอ้ ืน มีความรู้สึกว่าจะไม่มี
การแบ่ง ชันในองค์ก าร และมี ค วามรู้ สึ ก ว่า องค์ประกอบการเปลี ยนแปลงไปในทิ ศ ทางที ดี ขึ น
กว่าเดิม
6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน (constitutionalism) ผูป้ ฏิบตั ิงานมีแนวทาง
เป็ นอย่างไร และผูป้ ฏิ บตั ิงานจะปกป้ องแนวทางของตนอย่างไร คําตอบของคําถามจะแตกต่างกัน
ไปทังนี ขึนอยู่ก ับวัฒนธรรมในองค์ก ารนันๆ ว่า ให้ความเคารพต่ อปั จเจกบุ คคลมากน้อยเท่า ใด
ทนทานต่อความแตกร้าวได้มากเพียงใด และยึดมันต่อการให้รางวัลทียุติธรรมมากน้อยเพียงใด
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7. ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทํางาน (total life space) งานของบุคคลหนึงควร
จะได้มีความสมดุลกับบทบาทชี วิตของบุคคลนัน บทบาทนีเกียวข้องกับการแบ่งเวลาทํางาน ความ
ต้องการทางด้านอาชี พ การเดิ นทาง ซึ งควรให้มีสัดส่ วนทีเหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของ
บุคคลและเวลาว่างของครอบครัวตอดจนความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ
8. การปฏิบตั ิงานในสังคม (social relevance) กิจกรรมของหน่วยงานทีดําเนินไป
ในลักษณะทีไม่รับผิดชอบต่อสังคม จะเป็ นการให้เกิดการลดคุณค่าความสําคัญของงานและอาชี พ
ในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น ความรู ้สึกในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานทีรับรู้วา่ องค์การของตนได้มีส่วนรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านเกียวกับผลผลิต (สิ นค้า) การกําจัดของเสี ย วิธีการด้านการตลาด การมีส่วนร่ วมใน
การณรงค์ดา้ นการเมืองและอืนๆ เป็ นต้น
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรื อ International Labor Organization (ILO) ได้
แบ่งมิติคุณภาพชี วิตในการทํางานออกเป็ น มิติ ดังนี (Yves Delamotte and Shin - ichi Takezawa
: 11 – , อ้างถึงใน วไลพร เจริ ญพร,
: - )
. การได้รับความคุม้ ครองในปั ญหาพืนฐานทัวไปในการทํางาน (new approach to
traditional goals) เป็ นปั ญหาทีเกิดขึนมาเป็ นเวลานานและสหภาพแรงงานในทุกยุคสมัยพยายามที
จะให้ความช่ วยเหลื อ ได้แก่ ปั ญหาสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ลู กจ้างส่ วน
ใหญ่ตอ้ งทํางานสภาพแวดล้อมทีเป็ นอันตรายต่อร่ างกาย ทังการเกิดอุบตั ิเหตุในการทํางาน โรคอัน
เนื องจากการทํางาน และปั ญหาระยะเวลาการทํางานทีลู กจ้างถู กกําหนดให้ทาํ งานเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันโดยมิได้พกั ไม่มีเวลาส่ วนตัว และปั ญหาความไม่มนคงในการทํ
ั
างานทีลูกจ้างรู้สึกว่าตน
ไม่ได้รับความคุ ม้ ครองในการป้ องกันมิให้ต้องออกจากงานอย่างไร้ เหตุ ผลอันสมควร ต้องขาด
รายได้ไม่วา่ จะสาเหตุมาจากการประสบอุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วย ทํางานได้ไม่เต็มที
. การได้รับปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมในการทํางาน (fair treatment at work) คือ ต้องการ
ของผูป้ ฏิ บตั ิในการได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรมในการทํางาน ทังในฐานะทีเป็ นส่ วนหนึ งของ
องค์กรและเป็ นส่ วนหนึ งของสังคม คนงานจะไม่ถูกเลิ กจ้างโดยไม่เป็ นธรรม ไม่ว่าจากการเป็ น
กรรมการหรื อเป็ นสมาชิ ก สหภาพแรงงาน การใช้สิ ทธิ ตามกฎหมายเกี ยวกับการเลิ กจ้าง เพราะ
นายจ้างกลันแกล้ง หรื อเลิ กจ้างโดยไม่มีเหตุผล รวมทังมาตรการทีไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ของนายจ้าง หรื อการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี เช่น ให้เงินเดือนตํากว่าบุรุษ สถานภาพการทํางานตํากว่า
บุรุษ โอกาสในการเลือนตําแหน่งน้อยกว่าบุรุษ เป็ นต้น
3. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (influence on decision) เป็ นการกกระจายอํานาจ
ในการตัดสิ นใจลงไปสู่ พนักงานระดับล่างให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจอย่างเหมาะสม เพือสร้าง
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ความรู ้สึกเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน ลูกจ้างได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น รู้สึกมีความสําคัญ
เกิดความภาคภูมิใจ มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ รักและทําเพือประโยชน์องค์กร
4. การได้ทาํ งานทีท้าทายความสามารถ (challenge of work content) งานทีท้าทาย
ความสามารถเป็ นงานทีผูท้ าํ รู ้สึกตืนเต้นและสนใจทํางานสามารถเกิดขึนได้จากการหมุนเวียนงาน
การทํางานเป็ นกลุ่ม การออกแบบงาน เช่น การขยายขอบเขตของงาน การเพิมขึนของเนื อหาของ
งานและการเพิมปริ มาณงาน ให้พนักงานได้ใช้ทกั ษะความรู้ ความสามารถมากขึนในการทํางาน
เป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน เกิ ดความพึงพอใจในการทํางาน สามารถตอบสนองความ
ต้องการทางด้านสังคม การเป็ นทียอมรับและความสําเร็ จในชีวติ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการทํางานกับการดํารงชีวิตประจําวัน (work and life
cycle) สภาพสังคมทีเปลี ยนไปส่ งผลต่อสภาพการทํางานและการดํารงชี วิตประจําวันของลูกจ้าง
ลูกจ้างมีเวลาและโอกาสใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวน้อยลง เนื องจากปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ส่ งผลให้ตอ้ งทํางานมากขึน มีเวลาพักผ่อนน้อยลง หรื อชีวิตการทํางานทีมีการแบ่งชัน เช่น การมีรถ
ประจําตําแหน่ ง มีห้องทํางานส่ วนตัว เป็ นต้น จะเห็ นได้ว่าชี วิตการทํางานมีอิทธิ พลต่อการดํารง
ชีวติ ประจําวัน
Bruce and Blackburn (อ้างถึงใน ภูวนัย น้อยวงศ์, 2541: 16-17) ได้ให้ทรรศนะ
เกียวกับองค์ประกอบทีสําคัญของคุณภาพชีวติ ในการทํางาน มีดงั ต่อไปนี
1. ค่าตอบแทนทีเป็ นธรรมและเพียงพอ
2. สภาพการทํางานทีปลอดภัยและไม่ทาํ ลายสุ ขภาพ
3. การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ โดยทํางานทีมีความหมายและแสวงหา
แนวทางใหม่ๆในการทํางาน
4. ความก้าวหน้าและความมันคง ซึ งหมายรวมถึ งโอกาสในการพัฒนาความรู้
ทักษะ ความสามารถ รวมทังรู ้สึกถึงความมันคงในการทํางาน
5. การบูร ณาการทางสั ง คม ซึ งหมายถึ งการมี โอกาสได้ป ฏิ สัม พันธ์ ร ะหว่า ง
พนักงานและผูบ้ ริ หาร
6. การทีพนักงานทํางานในสภาพการทํางานทีปราศจากความวิตกกังวล และการมี
โอกาสก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน
7. การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบ่งเวลาให้กบั เรื องส่ วนตัวและ
งานได้อย่างเหมาะสม
8. การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจต่องานทีรับผิดชอบและต่อนายจ้าง
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วอลตัน (Walton 1973: 12 – 16, อ้างถึงใน วรวุฒิ แก้วทองใหญ่, 2550: 22 )
กําหนดว่า บุคคลทีมีคุณภาพชีวติ การทํางานต้องมีขอ้ บ่งชีใน 8 ด้านเป็ นเกณฑ์ ดังนี
1. ด้านค่าตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair compensation)
ค่าตอบแทนเป็ นสิ งหนึ งทีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานได้ เนืองจากทุกคนมีความต้องการทาง
เศรษฐกิ จ และจะมุ่ ง ทํา งานเพื อให้ไ ด้รั บ การตอบสนองทางเศรษฐกิ จ ซึ งความต้องการนี เป็ น
สิ งจําเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับการมีชีวิตรอด บุคคลนอกจากจะสร้ างความคาดหมายในค่าตอบแทน
สําหรับตนแล้วยังมองในเชิ งเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ืนในประเภทของงานแบบเดียวกัน ดังนันเกณฑ์ใน
การตัดสิ นใจเกียวกับค่าตอบแทนทีจะบ่งชีว่า มีคุณภาพชีวติ การทํางานนันจะพิจารณาในเรื อง
. ความเพี ย งพอ คื อ ค่ า ตอบแทนที ได้จ ากการทํา งานนัน เพี ย งพอที จะ
ดํารงชีวติ ตามมาตรฐานและสังคม
. ความยุติธรรม ซึ งประเมิ นความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับลักษณะ
งานพิ จารณาได้จ ากการเปรี ยบเที ย บค่ าตอบแทนที ได้รับ จากงานของตนกับ งานอืนทีมี ล ักษณะ
คล้ายๆกัน
. ด้านสภาพการทํางานทีมีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (safe and healthy
working conditions) คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานควรจะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางด้านร่ างกาย และสิ งแวดล้อม
ของการทํางานที ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และไม่เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพและปลอดภัย ซึ งเป็ นการควบคุ ม
สภาพทางกายภาพ
. ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน (future opportunity for continued
growth and security) คื อ งานทีผูป้ ฎิ บตั ิได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว้ และการขยาย
ความสามารถของตนเองให้ไ ด้รับ ความรู้ แ ละทัก ษะใหม่ ๆ มี แนวทางหรื อโอกาสในการเลื อน
ตําแหน่งหน้าทีทีสู งขึน ในลักษณะของคุณภาพชีวติ การทํางาน ตัวบ่งชีเรื องความก้าวหน้าและความ
มันคงในการทํางาน มีเกณฑ์การพิจารณา คือ
. มีการทํางานทีพัฒนา หมายถึง ได้รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายงานมากขึน
. มี แนวทางก้าวหน้า หมายถึ ง มี ความคาดหวัง จะได้รับการเตรี ยมความรู้
ทักษะเพืองานในหน้าทีทีสู งขึน
. โอกาสความสําเร็ จ เป็ นความก้าวหน้าของโอกาสที จะทํางานให้ประสบ
ความสําเร็ จในองค์กรหรื อในสายงานอาชี พอันเป็ นทียอมรับของผูร้ ่ วมงาน สมาชิ กครอบครัวหรื อ
ผูเ้ กียวข้องอืน ๆ
. ความมันคง หมายถึง มีความมันคงของการว่าจ้างและรายได้ทีจะได้รับ
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4. ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (immediate opportunity
to use and develop human capacities) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการทํางานนี เป็ น
การให้ความสําคัญเกียวกับศึกษา อบรม การพัฒนาการทํางานและอาชี พของบุคคล เป็ นสิ งบ่งบอก
ถึงคุณภาพชี วิตการทํางานประการหนึ ง ซึ งจะทําให้บุคคลสามารถทําหน้าทีโดยใช้ศกั ยภาพทีมีอยู่
อย่างเต็มที มี ความเชื อมันในตนเอง และเมื อมีปัญหาก็จะใช้การแก้ไขตอบสนองในรู ปแบบการ
ดํา เนิ น ชี วิต ที เหมาะสมถึ ง กระทํา เป็ นผลให้ บุ ค คลประสบความสํา เร็ จ ในชี วิต การพัฒ นาขี ด
ความสามารถของบุคคลนี ในด้านทักษะ ความรู้ทีจะทําให้งานมีคุณภาพ สามารถพิจารณาจากเรื อง
ต่าง ๆ ดังนี
4.1 ความเป็ นอิ ส ระ หรื อ การเป็ นตัว ของตัว เอง หมายถึ ง ความมากน้อ ยที
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีอิสระ สามารถควบคุมงานด้วยตนเอง
4.2 ทักษะทีซับซ้อน เป็ นการพิจารณาจากความมากน้อยของงานทีผูป้ ฎิบตั ิได้
ใช้ความรู ้ ความชํานาญมากขึนกว่าทีจะปฏิบตั ิดว้ ยทักษะคงเดิม เป็ นการขยายขีดความสามารถใน
การทํางาน
4.3 ความรู ้ใหม่และความเป็ นจริ งทีเด่นชัด คือ บุคคลได้รับการพัฒนาให้รู้จกั หา
ความรู ้เกียวกับกระบวนการทํางานและแนวทางต่างๆในการปฏิบตั ิ ตลอดจนผลทีคาดว่าจะเกิดขึน
จากแนวทางนัน ๆ เพือทําให้บุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบตั ิงานและผลทีจะเกิดขึนอย่าง
ถูกต้องและเป็ นทียอมรับ
4.4 ภารกิ จทังหมดของงาน เป็ นการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลทีเกี ยวกับ
การทํางาน ผูป้ ฎิบตั ิจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญทีจะปฏิบตั ิงานนันได้ดว้ ยตนเองทุก
ขันตอน มิใช่ปฏิบตั ิได้เป็ นบางส่ วนของงาน
4.5 การวางแผน คือ บุคคลทีมีสมรรถภาพในการทํางาน ต้องมีการวางแผนทีดี
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการทํางาน
5. ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน (social integration in the
work organization) การทํา งานร่ วมกัน เป็ นการที ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านเห็ นว่า ตนเองมี คุ ณ ค่ า สามารถ
ปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสําเร็ จได้ มีการยอมรับและร่ วมมือกันทํางานด้วยดี ซึ งเป็ นการเกียวข้องกับ
สังคมขององค์ก ารธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การมี ผลต่อบรรยากาศในการ
ทํางาน ซึ งลักษณะดังกล่าวนีพิจารณาได้จาก
. ความเป็ นอิสระจากอคติ เป็ นการพิจารณาการทํางานร่ วมกัน โดยคํานึ งถึง
ทักษะความสามารถ ศักยภาพของบุคคล ไม่ควรมีอคติหรื อไม่ควรคํานึ งถึงพวกพ้อง และยึดถือเรื อง
ส่ วนตัวมากกว่าความสามารถในการทํางาน
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. ไม่มีการแบ่งชันวรรณะในองค์การหรื อทีมงาน
. การเปลียนแปลงในการทํางานร่ วมกัน คือ ควรมีความรู้สึกว่าบุคคลทุกคนมี
การเปลียนแปลงไปในทางทีดีกว่าเดิมได้
. มีการสนับสนุนในกลุ่ม คือ มีลกั ษณะการทํางานทีช่วยเหลือซึ งกันและกันมี
ความเข้าใจในลักษณะของบุคคล ในการสนับสนุนทางอารมณ์ สังคม
. มีความรู ้สึกว่าทํางานร่ วมกันทีดีในองค์การมีความสําคัญ
. มีการติดต่อสื อสารในลักษณะเปิ ดเผย คือ สมาชิกในองค์การ หรื อบุคคลที
ทํางานควรแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนเองอย่างแท้จริ งต่อกัน
. ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล (constitutional in the work organization) ซึ งหมายถึง การ
บริ หารจัดการทีให้เจ้าหน้าทีพนักงานได้มีสิทธิ ในการปฏิบตั ิตามขอบเขตทีได้รับมอบหมายและ
แสดงออกในสิ ทธิ ซึงกันและกัน หรื อการกําหนดแนวทางในการทํางานร่ วมกัน บุคคลต้องได้รับ
การเคารพในสิ ทธิ ส่วนตัวเป็ นองค์ประกอบหนึ งของการบ่งชี คุ ณภาพชี วิตการทํางาน ซึ งสามารถ
พิจารณาได้จาก
. ความเฉพาะของตน เป็ นการปกป้ องข้อมูลเฉพาะของตนในลักษณะการ
ปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารอาจต้องการข้อมูลต่าง ๆ เพือการดําเนิ นงาน ซึ งผูป้ ฎิบตั ิก็จะให้ขอ้ มูลเฉพาะที
เกี ยวข้องกับ การปฏิ บตั ิ งาน มี สิท ธิ ที จะไม่ให้ขอ้ มู ลอื นๆทีเป็ นเฉพาะส่ วนตน ครอบครัว ซึ งไม่
เกียวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
. มี อิ ส ระในการพู ด คื อ การมี สิ ท ธิ ที จะพู ด ถึ ง การปฏิ บ ัติ ง าน นโยบาย
เศรษฐกิจหรื อสังคมขององค์กรต่อผูบ้ ริ หาร โดยปราศจากความกลัวว่าจะมีผลต่อการพิจารณาความ
ดีความชอบของตน
. มีความเสมอภาค เป็ นการพิจารณาถึงความต้องการรักษาความเสมอภาคใน
เรื องของบุคคล กฎระเบียบ ผลทีพึงได้รับ ค่าตอบแทน และความมันคงในงาน
. ในความเคารพต่อหน้าที ความเป็ นมนุษย์ของผูร้ ่ วมงาน
. ด้านจังหวะชีวิต (work and the total life space) คือ การทีบุคคลจัดเวลาในการ
ทํา งานของตนเองให้เ หมาะสม และมี ค วามสมดุ ล กับ บทบาทชี วิต ของตนเอง ครอบครั ว และ
กิจกรรมอืนๆ
. ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม (the social relevance of the work life) คือ
กิจกรรมการทํางานที ดําเนิ นไปในลักษณะทีได้รับผิดชอบต่อสังคม ซึ งจะก่อให้เกิดความเพิมพูน
คุ ณค่าความสําคัญของงานและอาชี พของผูป้ ฎิ บตั ิ เช่ น ความรู้ สึกของกลุ่ มผูป้ ฏิ บตั ิง านทีรั บรู้ ว่า
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องค์การของตน ได้มีส่วนร่ วมรั บผิดชอบต่อสังคมเกียวกับผลผลิต การกําจัดของเสี ย เทคนิ คทาง
การตลาด การมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ดา้ นการเมืองและอืนๆ
เลวิน (Lewin
, อ้างถึงใน สื บศักดิ สื บสกุล,
: ) ได้เสนอองค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวติ ในการทํางานไว้ ประการ คือ
. ค่าจ้างและประโยชน์ทีได้รับ (pay and benefits)
. เงือนไขของการทํางาน (condition of employment)
. เสถียรภาพของการทํางาน (employment stability)
. การควบคุมการทํางาน (control of work)
. การปกครองตนเอง (autonomy)
. การยอมรับ (recognition)
. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (relation with supervisor)
. พิจารณาการเรี ยกร้อง (appeals procedure)
. ความพร้อมของทรัพยากรทีมีอยู่ (adequacy of resources to get work done)
. ความอาวุโส (seniority in employment)
ดีสาโมเท และทาคีซาวา (Delamott and Takezawa, อ้างถึงในภัทรา หิ รัญรัตนพงศ์,
2542: 13) ได้แบ่งคุณภาพชีวติ ในการทํางานออกเป็ น 5 มิติ คือ
1. เรื องเกี ยวกับ สภาพการทํา งานทัวไป ซึ งเป็ นระดับ พืนฐานของกฎหมาย
(traditional goals) เช่น ชัวโมงการทํางาน การพักผ่อน ลักษณะงานทีมีการคุม้ ครองเป็ นพิเศษ เช่น
งานอันตรายสําหรับเด็กและสตรี มาตรการเหล่านี ควรได้รับการปรั บปรุ งเพือพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
การทํางานได้ดีขึน
2. การได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมในการทํางาน (fair treatment an work) ซึ ง
เป็ นความต้องการของคนงานทีจะได้รับความยุติธรรมจากการทํางานในแง่การกระทําอย่างเป็ น
ธรรมต่อบุคคล
3. การให้โอกาสคนงานเข้าไปมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการทํางาน (influence
of excisions) หมายถึง การส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โดยการได้แสดงความ
คิดเห็นเพือเพิมพูนประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ทีดีแก่คนงาน
4. ส่ งเสริ มให้คนงานมีโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนโดยการให้
คนงานได้ทาํ งานทีมีความท้าทาย (challenge of work content) เช่น ให้คนงานได้มีอิสระทีจะคิด
ริ เริ มสร้างสรรค์ในการเลือกหรื อกําหนดวิธีการทํางานเป็ นของตนเอง

34
5. วงจรชีวิตการทํางาน (work life) เป็ นอีกมิติทีให้ความสําคัญต่อการทํางานกับ
ช่วงชีวติ คนงานให้มีการผสมกลมกลืนกัน การทํางานเป็ นอีกเรื องทีต้องดําเนิ นไปตลอดชีวิตคน ซึ ง
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ครอบครั ว และสั ง คมของคนงาน ด้ว ยเหตุ นี ทังสถานภาพทางสั ง คมและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพกับวิถีชีวติ จึงต้องมีความสอดคล้องกัน
บุญเจือ วงเกษม ( , อ้างถึ งใน ภัทรา หิ รัญรัตนพงศ์,
: ) กล่าวถึ ง
องค์ประกอบทีก่อให้เกิดคุณภาพชีวติ ในการทํางาน (Quality of Work Life : QWL) ว่ามีดงั ต่อไปนี
. การควบคุ ม หรื อ การมี อิ ส ระในการปฏิ บ ัติ ง าน เป็ นปั จ จัย หนึ งที มี ผ ลต่ อ
บรรยากาศในการทํางาน การให้คนงานมีอิสระถึ งระดับในการทํางานเป็ นส่ วนหนึ งของคุ ณภาพ
ชีวติ การทํางาน
. การยอมรับ มีการรับรู้วา่ บุคคลแต่ละคนเป็ นส่ วนสําคัญขององค์การและมีส่วน
ช่ วยเหลื อต่อความสําเร็ จ หรื อความล้มเหลวขององค์การ การมีส่วนร่ วมในเชิ งสังคม แต่ละคนมี
ส่ วนร่ วมในสังคมขององค์การ ไม่ว่าจะในแง่เป้ าหมายขององค์การ ค่านิ ยม รับรู้ว่าเป็ นส่ วนหนึ ง
ของสังคมขององค์การนัน ๆ
. การก้าวหน้าและการพัฒนา เป็ นผลได้มาจาการทํางานรวมไปถึ งผลพลอยได้
จากงาน เช่น งานทีมีลกั ษณะท้าทายได้ใช้ความสามารถเต็มที ได้มีการพัฒนาทักษะขณะทํางานและ
ประสบผลสําเร็ จในหน้าทีการงาน
. การได้รับรางวัลตอบแทนจากการทํางาน ซึ งเป็ นผลได้มาจากการทํางาน เช่ น
เงิ นเดื อน ค่าจ้าง การเลื อนตําแหน่ง ขัน ฐานะ ซึ งเป็ นผลได้จากหน้าทีการงาน รวมทังประโยชน์
อืนๆ ทีเห็นได้ เช่น สวัสดิการต่างๆ และสภาพแวดล้อมการทํางานทีเหมาะสม
. ศักดิ ศรี ของความเป็ นคน ทุกคนต้องการที จะได้รับการปฏิ บตั ิแบบมีเกี ยรติ มี
ศักดิศรี ของความเป็ นคนในทุกสภาพการณ์
สิ ท ธิ โชค วรานุ สั นตกูล (
: ) ใช้เ กณฑ์ใ นการพิ จารณาว่า งานด้า นใดมี
คุณภาพชีวติ ในการทํางานหรื อไม่ ดังต่อไปนี
. ค่าจ้าง สวัสดิการ และค่าชดเชยทีเหมาะสม
. การช่ วยพัฒนาศักยภาพของคนงานโดยเปิ ดโอกาสให้ได้ใช้ทกั ษะความรู้ อย่าง
ในการทํางาน ซึ งมีผลต่อการนับถือตนเอง ความสําเร็ จจากการทํางานทีท้าทาย
. ความมันคงและความเจริ ญงอกงาน คนงานควรได้รับงานทีส่ งเสริ มศักยภาพ
ของเขามากกว่าทีจะทําให้เขาล้าหลังได้ งานทีเตรี ยมตัวเขาสําหรับตําแหน่งหน้าทีทีสู งขึนไปและ
โอกาสทีจะก้าวหน้า
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. การทําให้คนงานสามารถมีบูรณาการกับสังคม ส่ งเสริ มคนให้คนกับงานเข้ากับ
คนอืนๆในสังคมได้โดยไม่มีการรังเกียจเดียดฉันท์
. สอดคล้องกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
. ชี วิตโดยส่ ว นรวมของคนงานมี ความสมดุ ล มี เวลาให้แก่ ครอบครั วและเวลา
สําหรับตนเอง
. ส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม
จากการศึกษาผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่าลักษณะทีเป็ นองค์ประกอบสําคัญของคุณภาพชี วิต
ในการทํางาน ประกอบด้วย การให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ การสร้าง
สภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนัก งาน การ
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีความก้าวหน้าในงาน การสร้างความสัมพันธ์ทีดีภายในองค์กร การมีระบบที
ดีมีความยุติธรรมมีระบบวิธีปฏิบตั ิงาน การมีภาวะอิสระจากงาน ความภาคภูมิใจในองค์กร
ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ แนวคิดของ Richard E. Walton มาใช้ในการกําหนดตัวแปร และ
ประยุกต์ใช้ในการสร้ างแบบสอบถาม เนื องจากมีเนื อหาครอบคลุมองค์ประกอบของคุ ณภาพชี วิต
ในการทํางาน ซึ งได้แก่ 1.ด้านสภาพการทํางานทีปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ 2.ด้านค่าตอบแทนที
เหมาะสมและยุติธรรม 3.ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง 4.ด้านความก้าวหน้าและมันคงใน
การทํางาน 5.ด้านความสมดุ ลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่ วนตัว 6.ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน 7.ด้านการ
ทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน 8.ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ข้ อมูลทัวไปของบริษัท นิตพอยน์ จํากัด
1. ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด ตังอยูเ่ ลขที หมู่ที ตําถนนขาด อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ปั จจุบนั มีพนักงานทีปฏิบตั ิงานทังหมด 435 คน ซึ งรวมทังพนักงานประจําและพนักงาน
รายวัน มีประวัติความเป็ นมาดังนี
พ.ศ. 2526 ได้เปิ ดทําการใต้ภายบริ ษทั HONG TAI CO., LTD (บริ ษทั ฮงไถ่ จํากัด)
ซึงเป็ นทีรู ้จกั กันอย่างกว้างขวางว่าเป็ นผูผ้ ลิตเสื อทีมีคุณภาพสู งในประเทศไทย
พ.ศ. 2531 เริ มความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ The Walt Disney Company (บริ ษทั
ดิสนีย)์
พ.ศ. 2545 ได้ขยายกิจการและเปลียนเป็ นชือเป็ น KNITTPOINT CO., LTD.
(บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด) : ซึ งเป็ นผูผ้ ลิตเสื อผ้าสําเร็ จรู ปเพือการส่ งออก และได้ขยายสายผลิตภัณฑ์
สําหรับชุดว่ายนํา รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO -
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พ.ศ. 2550 บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด ได้รับการรับรอง TLS8001-2003
ในปัจจุบนั บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด เป็ นผูผ้ ลิตเสื อผ้าสําเร็ จรู ปเพือการส่ งออกให้กบั
แบรนด์ชนนํ
ั าทัวโลก เช่นReebox, Asics, Emporio Armani, Burton, Slazenger, Ben Sherman,
Disney เป็ นต้น
2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
2.1 สิ นค้าหลัก : เสื อผ้าแฟชัน ชุดกีฬา ชุดว่ายนํา เสื อผ้าเด็กเล็กและเด็กอ่อน โดย
แบ่งเป็ นเสื อผ้าสําหรับเพศหญิง 40% เสื อผ้าสําหรับเพศชาย 20% และเสื อผ้าเด็ก 40%
2.2 ส่ วนแบ่งการตลาด : ทวีปอเมริ กา 70% ทวียโุ รป 20% และอืนๆ 10%
2.3 กําลังการผลิต : 360,000 ชิน/เดือน
2.4 ผลผลิตทีเสร็ จสมบูรณ์เฉลียต่อคนต่อวัน (พร้อมสําหรับการบรรจุ) : ชิน
2.5 เงินหมุนเวียน : 450,000,000 บาทต่อปี
2.6 ปรัชญาของบริ ษทั : MY GOD
G = Great Quality Products
O = Outstanding Services
D = Deliveries on time
3. พืนที / สถานที
เนือทีโรงงานทังหมดมีขนาด , ตารางเมตร แบ่งเป็ นเนือทีการผลิต ,
ตารางเมตร คลังสิ นค้า (พืนทีจัดเก็บและการจัดเก็บอุปกรณ์เสริ ม) ตารางเมตร พืนทีบรรจุ
สิ นค้า , ตารางเมตร พืนทีตัดเย็บ ตารางเมตร พืนทีจักรเย็บผ้า: , ตารางเมตร และพืนที
สํานักงาน 432 ตารางเมตร
4. ผังโครงสร้างองค์การ
การแบ่งสายงานการดําเนินการของบริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด สามารถแสดงได้ตาม
ผังโครงสร้างองค์การดังนี
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ภาพที 2 โครงสร้างบริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด
(ทีมา : ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด, 8 สิ งหาคม 2555)
5. ข้อมูลพนักงานและลูกจ้าง
ตารางที 1 จํานวนพนักงานทังหมดของบริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด
แผนกต่ างๆ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
แพทเทิร์น
ห้องตัวอย่าง
โกดัง / สโตร์
ตัด
เย็บ
ฟิ นิ ชชิ ง
QC
ช่างจักร
QA
เจ้าหน้าทีฝ่ ายบริ หาร
Sales , Mercherdisers

จํานวนหัวหน้ า (คน)

ผู้ช่วย (คน)

1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
9

(ทีมา: ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด, 2556)

7
1
-

จํานวนผู้ปฏิบัตงิ าน (คน)
3
15
10
28
236
35
28
4
21
21
รวมทังหมด 435 คน
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6. นโยบายการจ้างงาน
6.1 พนักงานทุกคนทํางานด้วยความสมัครใจ
6.2 อายุเฉลียของพนักงานคือ ปี
6.3 อายุของคนงานทีน้อยทีสุ ดคือ ปี
6.4 ชัวโมงการทํางานอยูท่ ี ชัวโมงต่อวัน (วันจันทร์ถึงเสาร์ . - . )
6.5 ทํางานล่วงเวลา ชัวโมงต่อวัน
6.6 แรงงานการผลิตจ่ายทุกวัน ( บาทต่อวัน)
6.7 จ่ายพนักงาน / ธุ รการ จ่ายเงินเดือนเป็ นรายเดือน
6.8 ค่าจ้างในการทํางานล่วงเวลา . * อัตรา / ชม.
7. ประโยชน์ / สวัสดิการ
บริ ษทั มีประกันสังคมสําหรับพนักงานทุกคน มีการจัดตรวจสุ ขภาพประจําปี
สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านเครื องแบบพนักงาน มีบริ การรถรับส่ งให้แก่พนักงานในการเดินทางมา
ทํางาน อีกทังยังให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ช่วยจัดสรรทีพักราคาถูก การบริ การสิ นเชืออัตรา
ดอกเบียตําผ่านธนาคารของรัฐบาลและการประกันรายได้ขนตํ
ั าตามกฎหมาย
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
จิราภา ประชุม (2553) ได้ศึกษาเรื องความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน บรรยากาศองค์การ
และคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า 1. พนักงานมีระดับความเครี ยด การรับรู้บรรยากาศในองค์การ และคุณภาพ
ชี วิตการทํางานอยู่ใ นระดับ ปานกลาง 2. เปรี ย บเทียบความเครี ย ดในการปฏิ บตั ิ งาน การรั บรู้
บรรยากาศในองค์การ และคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.5 ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู้
บรรยากาศในองค์การ และคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงาน และการรับรู้บรรยากาศในองค์การ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงาน
ชนกันต์ เหมื อนทัพ (2551) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทีมีต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างจํานวน
400 คน ผลการศึกษาพบว่า 1. คุ ณภาพชี วิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีคุ ณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง 2. ปั จจัยส่ วนบุคคลของ
พนัก งานโรงงานอุ ต สาหกรรมในอํา เภอพระประแดง จัง หวัด สมุ ท รปราการ ด้า นเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา ตํา แหน่ ง งาน ไม่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งาน ส่ ว น
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ประสบการณ์การทํางาน และเงินเดื อนประจํา มีผลต่อคุ ณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p < .05) 3. ปั จจัยบรรยากาศองค์การมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) 4. บรรยากาศองค์การทัง 5 ด้าน ได้แก่ ขนาดโครงสร้างขององค์การ
ความซับซ้อนของระบบ แบบความเป็ นผูน้ าํ เป้ าหมายขององค์การ การติดต่อสื อสารภายในองค์การ
สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวติ การทํางาน โดยสามารถพยากรณ์ ได้เท่ากับ 49.60%
ลัดดาวัณย์ สกุล สุ ข (2550) ได้ศึก ษาเรื องคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนัก งานที
ปฏิบตั ิงาน ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 303 คน โดย
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงาน ด้านสภาพการปฏิบตั ิงานทีคํานึ งถึงความปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ และสุ ขภาพ
ของพนั ก งาน ด้า นความมันคงและความก้า วหน้ า ในงาน ด้า นการปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกั น และ
ความสั ม พันธ์ ก ับ ผูอ้ ื นภายในองค์ก าร และด้านลัก ษณะงานที มี คุ ณค่า ต่อสั ง คม อยู่ใ นระดับสู ง
ยกเว้นด้านการได้รับค่าตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง ด้านสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คล และด้านการดําเนิ นชี วิตที สมดุ ล ระหว่า งชี วิตการทํา งานและชี วิต
ส่ วนตัวอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน พบว่า
อายุแ ละอัตราเงิ นเดื อนที แตกต่ างกัน มี ระดับ คุ ณภาพชี วิตการทํา งานแตกต่า งกัน ส่ วนเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระดับตําแหน่งทีแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ การทํางานที
ไม่แตกต่างกัน
วรวุฒิ แก้วทองใหญ่ (2549) ได้ศึกษาเรื องคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) มี คุ ณภาพชี วิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับสู ง เมือพิจารณาคุ ณภาพชี วิตการ
ทํางานเป็ นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน มีคุณภาพชีวิตการทํางานสู งสุ ด คือ
ด้านสภาพทางการทํางานทีปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ รองลงมาคือ ด้านจังหวะชี วิต และด้าน
สิ ทธิ ส่วนบุคคล โดยในด้านสภาพทางการทํางานทีปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ พนักงานมีความ
คิดเห็ นว่า ในบริ เวณที ทํางานมี ความสะอาดแสงสว่างเพี ยงพออากาศถ่า ยเทสะดวก เอือต่อการ
ปฏิบตั ิงาน ในด้านจังหวะชี วิต พนักงานมีความคิดเห็นว่า การทํางานไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนิน
ชี วิต และในด้านสิ ท ธิ ส่ วนบุค คล พนัก งานมี ค วามคิ ดเห็ นว่า ผูบ้ งั คับ บัญ ชาไม่ ก้าวก่ ายในเรื อง
ส่ วนตัวทีไม่เกี ยวข้องกับการทํางาน ผลการเปรี ยบความแตกต่างของคุ ณภาพชี วิตการทํางานของ
พนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้
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ตําแหน่งงานและประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี
อยุธยาจํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญ .05
สุ ริโย ชัยโสภา (2549) ได้ศึกษาเรื องการรับรู้ บรรยากาศองค์การของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ศึกษากรณี บริ ษทั อาซาฮีสมบูรณ์ อลูมิเนี ยม จํากัด จํานวน 170 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1. พนักงานบริ ษทั อาซาฮีสมบูรณ์ อลูมิเนียม จํากัด มีการรับรู้บรรยากาศองค์การ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง 6 ด้าน ได้แก่
ด้านมิติความท้าทายและความรับผิดชอบ มิติความอบอุ่นและการสนับสนุ น มิติการให้รางวัลและ
การลงโทษ มิ ติมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน มิติความเป็ นหนึ งเดี ยวในองค์การและการจงรักภักดีต่อ
กลุ่ม และมิติความเสี ยงภัยและการรับความเสี ยงภัย ส่ วนด้านทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมี 2
ด้าน ได้แก่ ด้านมิติโครงสร้างองค์การ และด้านมิติความขัดแย้ง 2. พนักงานบริ ษทั อาซาฮีสมบูรณ์
อลู มิ เนี ย ม จํา กัด ที มี ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด และระดับ ชันต่า งกัน มี ก ารรั บ รู้ บ รรยากาศองค์ก าร
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
รัญญานี บุญมา (2548) ได้ศึก ษาเรื องปั จจัย ทีมี ผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอบางปะอิน ผลการวิจยั พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใช้
ปัจจัยทีมีผลต้อคุณภาพชีวติ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานทีสังกัด การปกครองบังคับบัญชา
ลักษณะงานและความสัมพันธ์ กบั เพือนร่ วมงาน ส่ วนปั จจัยทีไม่มีผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางาน
ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ ตําแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทํางาน
ประณี ต เทศกลุ (2547) ได้ศึกษาเรื องการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงาน บริ ษทั มิ
ลี นเนี ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จํากัด กลุ่มตัวอย่าง 283 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี (ร้ อยละ 55.80) มี ระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี ถึ งร้ อยละ
70.30 โดยมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานอยู่ในช่วง 5- 10 ปี มากทีสุ ด (ร้อยละ 44.50) และมีระดับ
ตําแหน่งเป็ นพนักงานรายวันมากที สุ ด คิดเป็ นร้อยละ 59 ผลการรับรู้ บรรยากาศองค์การโดยรวม
พบว่า มีการรับรู ้บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการรับรู้ บรรยากาศ
องค์การของพนักงาน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และระดับตําแหน่งทีต่างกัน โดยพนักงานทีมีอายุ
มากกว่ามีการรับรู ้บรรยากาศองค์การได้ดีกว่าพนักงานทีมีอายุนอ้ ยกว่า พนักงานทีมีระดับการศึกษา
และระดับตําแหน่งงานทีสู งกว่ามีการรับรู้บรรยากาศองค์การได้ดีกว่าพนักงานทีมีระดับการศึกษา
น้อยกว่าและระดับ ตํา แหน่ ง งานที ตํากว่า ส่ วนระยะเวลาในการปฏิ บ ัติง านไม่มี ผ ลต่อการรั บ รู้
บรรยากาศองค์การ
ปฐมมา วงษ์อุ่น (2544) ได้ศึกษาเรื องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ
กับคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณี ศึกษา บริ ษทั เอ็นเอ็มบีพรี

41
ซิ ชนั บอลล์ส จํากัด กลุ่มตัวอย่างจํานวน 224 คน พบว่า พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีการ
รับรู้บรรยากาศองค์การและมีคุณภาพชีวติ การทํางานในระดับปานกลาง การรับรู้บรรยากาศองค์การ
มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
มัลลิ กา เมฆรา (2544) ได้ศึกษาเรื องคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานธนาคาร
กสิ กรไทย สังกัดสํานักงานเขต 21 จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานธนาคารกสิ กรไทย สังกัดสํานักงานเขต 21 จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมือจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่ามี 6 ด้านทีระดับคุณภาพชี วิตการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
โอกาสการพัฒนาขีดความรู ้ ความสามารถมีค่าเฉลียระดับคุ ณภาพสู งสุ ด รองลงมา คือ การทํางาน
ร่ วมกัน และความสัม พันธ์ ก ับบุ คคลอื น จังหวะชี วิต ค่า ตอบแทนที เพี ยงพอและความเป็ นธรรม
ความก้าวหน้าและความมันคงในหน้าทีการงาน การมีส่วนร่ วมในสังคม ตามลําดับ จากการทดสอบ
สมบัติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตการทํางาน มีเพียงปั จจัยด้าน
องค์การและการจัดการเท่านัน ทีมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ การทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิต
ประเสริ ฐ กลินหอม (2543) ได้ศึกษาเรื องคุณภาพชีวิตการทํางาน และสุ ขภาพจิตของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ โรงงานผสมเสร็ จเครื อซี เมนต์ไทย จากการสุ่ มตัวอย่างพนักงานจากกลุ่ม
ประชากรพนักงาน จํานวน 736 คน ศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 239 คน พบว่า คุณชีวิตในการทํางาน
ระดับปานกลาง โดยอายุ อายุงาน สถานภาพสมรส ทําเล ทีตังโรงงาน และรายได้ ไม่มีผลทําให้
คุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยรวมแตกต่าง แต่อายุมีผลทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
วรนุ ช ทองไพบูล ย์ (2543) ได้ศึก ษาเรื อง บรรยากาศองค์ก ารและความผูก พันต่อ
องค์การ ผลการวิจยั พบว่าพนักงานบริ ษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด มีการรับรู้บรรยากาศ
องค์การโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง สําหรับปั จจัยทีมีผลทําให้การรับรู้บรรยากาศองค์การของ
พนักงานแตกต่างกัน คื ออัตราเงิ นเดื อน หน่ วยงานทีสังกัด ในขณะทีปั จจัยอืนๆ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพทางการสมรสและระยะเวลาในการทํา งาน ไม่ มี ผลทํา ให้ก ารรั บ รู้
บรรยากาศองค์การของพนักงานแตกต่างกัน
นงเยาว์ แก้วมรกต (2542) ได้ศึกษาเรื องผลของการรับรู้บรรยากาศองค์การทีมีต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนัก งานบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า พนักงานมี
ระดับการรับรู ้บรรยากาศในทางทีดีมาก และมีระดับความผูกพันสู ง ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับ
ตําแหน่ง มีผลต่อการรับรู ้ บรรยากาศองค์การของพนักงานบุคคล โดยพนักงานบุคคลระดับบังคับ
บัญชา จะมีระดับการรับรู ้บรรยากาศองค์การในทางทีดี มากกว่าพนักงานบุคคลระดับปฏิบตั ิการ แต่
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อายุ ระดับการศึ ก ษา และระยะเวลาการปฏิ บ ตั ิ ง าน ไม่มี ผลต่อการรั บรู้ บ รรยากาศองค์ก ารของ
พนักงานบุคคล ส่ วนตัวแปรการรับรู้ บรรยากาศทีมีอิทธิ พลในการทํานายความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบุคคล ได้แก่ ค่าตอบแทน โครงสร้างองค์การ ลักษณะงาน และการบริ หารงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
เรื องศักดิ วิทวัสการเวช (2542) ได้ศึกษาเรื องการรับรู้ของพนักงานบริ ษทั เทเลคอม
เอเซี ย คอร์ ป เรชัน จํา กัด (มหาชน) ต่ อ บรรยากาศองค์ก ารและทัศ นคติ ข องพนัก งานต่ อ การ
ปฏิบตั ิงาน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ คือ พนักงานบริ ษทั เทเลคอมเอเซี ย คอร์ ปเรชัน จํากัด จํานวน 332 คน
พบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ และตํา แหน่ งงานต่า งกันมีการรั บ รู้
บรรยากาศองค์ก ารต่า งกัน ปั จจัยส่ วนบุ ค คล ได้แก่ อายุ ระดับการศึ ก ษา และระยะเวลาในการ
ทํางานไม่มีผลต่อการรับรู ้บรรยากาศองค์การ การรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับ ทัศ นคติ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งมี นัย สํ า คัญ โครงสร้ า งองค์ ก ารและความรั บ ผิ ด ชอบมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ภูวนัย น้อยวงศ์ (2541) ได้ศึกษาเรื อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการ
ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ บริ ษทั มินีแบไทย จํากัด จากกลุ่มประชากรทังหมด 365 คน
พบว่า ระดับคุ ณภาพชี วิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ก ับ
ผูบ้ งั คับบัญชา สภาวะแวดล้อม ลักษณะงาน ความก้าวหน้า มีค่าปานกลางพนักงานชายและหญิงมี
คุ ณ ภาพชี วิตการทํา งานที แตกต่า งกัน พนัก งานที มี อายุง านต่ า งกัน จะมี คุ ณ ภาพชี วิตการทํา งาน
แตกต่างกัน สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน
พึงพอใจสภาพแวดล้อม ความก้าวหน้า ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สุ นทรี ตรี อาํ มรรค ( ) ได้ศึกษาเรื องบรรยากาศองค์การของโรงพยาบาลตํารวจ
กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลตรี ในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ จํานวน คน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ส่ วนบุคคล คือ อายุ ระดับยศ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานระดับเงินเดื อน และแผนกงานทีแตกต่าง
กันมี ผลต่อการรั บรู ้ บรรยากาศองค์การของโรงพยาบาลต่างกัน ส่ วนสถานภาพสมรสและระดับ
การศึกษาไม่มีผลต่อการรับรู ้บรรยากาศองค์การในโรงพยาบาล
ชมัยภรณ์ ถนอมศรี เดชชัย (2539) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์การ
ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการของกรมส่ งเสริ มการเกษตร จํานวน 266 คน
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง ระดับการทํางาน และระดับเงินเดือนไม่
มี ผ ลต่ อการรั บ รู ้ บรรยากาศองค์ก าร ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นหน่ ว ยงานที สัง กัด สถานภาพสมรส
ทัศนคติต่อภาวะผูน้ าํ มีผลต่อการรับรู้บรรยากาศองค์การ
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ศิ ริ ว รรณ กิ ติ เ วชกุ ล (
) ได้ศึ ก ษาเรื องบรรยากาศองค์ก ารที เอื ออํา นวยต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณี กรมชลประทาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการพลเรื อน
สามัญระดับ สั ง กัดส่ วนบริ หารราชการส่ วนกลางของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จํานวน กอง รวม คน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ งงาน ระดับตําแหน่ง ระดับตําแหน่ งทางการบริ หาร ระดับ
เงินเดื อน และรายงานทีสังกัด มีผลต่อการรับรู้ บรรยากาศองค์การ ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลทําให้การ
รับรู ้บรรยากาศองค์การทีเอืออํานวยต่อการปฏิบตั ิงานต่างกัน
ลักษณาวดี ใจเย็น ( ) ได้ศึกษาเรื องความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ
ความพึงพอใจในงานและการปฏิบตั ิงานของพนักงานในโรงงานผลิตเสื อผ้าสําเร็ จรู ป ผลการวิจยั
พบว่า พนักงานทีมีระยะเวลาในการทํางานต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศองค์การต่างกัน บรรยากาศ
องค์การในทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก กับความพึงพอใจในงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและ
ตัวแปรทีสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพนักงานได้ดีทีสุ ด คือ รางวัลตอบแทน และ
พบว่า บรรยากาศองค์การ ด้าน คือ โครงสร้างของงาน ความอบอุ่น รางวัลตอบแทน ความเป็ น
อันหนึ งอันเดี ยวกันและการฝึ กอบรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ตัว
แปรทีสามารถพยากรณ์การปฏิบตั ิงานขององค์การ ได้แก่ บรรยากาศองค์การด้านความเป็ นอันหนึง
อันเดียวกัน

บทที
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตใน
การทํา งานของพนัก งาน บริ ษ ัท นิ ต พอยน์ จํา กัด ใช้ร ะเบี ย บวิธี วิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) ในลักษณะเชิ งสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
รายละเอียดเกียวกับวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี
1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้
6. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนีคือ พนักงานประจําของ บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด หมู่ 3
ตําบลถนนขาด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 115 คน (ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั นิตพอยน์
จํากัด, )
ตารางที 2 จํานวนประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูล
แผนกต่ างๆ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
แพทเทิร์น
ห้องตัวอย่าง
โกดัง / สโตร์
ตัด

ประชากร (คน)
1
4
16
11
6
44

45
ตารางที 2 (ต่อ)
แผนกต่ างๆ
เย็บ
ฟิ นิชชิง
QC
ช่างจักร
QA
เจ้าหน้าทีฝ่ ายบริ หาร
Sales , Mercherdisers
รวม

ประชากร (คน)
15
2
4
4
1
21
30
115

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการทําแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําแบบสอบถามชนิ ดปลายปิ ด จาก
การที ได้ศึ ก ษาข้อมู ล จากแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้อง เพื อนํา ข้อมูล ในส่ ว น
ดังกล่าวมาพัฒนาเป็ นแบบสอบถาม เพือวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ
กับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด โดยได้พฒั นาแบบสอบถามด้าน
การรับรู้บรรยากาศองค์การมาจากแบบสอบถามของอนุชา แซ่อึง (2552) และสุ ริโย ชัยโสภา (2552)
ในส่ วนของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน ผูว้ ิจยั พัฒนามาจากแบบสอบถามคุณภาพชี วิต
ในการทํางานของ ณัฐพล ศิลาทอง (2552) และกัลยารัตน์ มีลาภ (2553) โดยแบ่งคําถามออกเป็ น 4
ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคําถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของ
พนักงานบริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด ทีตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถามจํานวน 7 ข้อ ในเรื อง
ต่างๆ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน อัตราเงินเดือน
และค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ส่ วนที 2 แบบสอบถามการรับรู้ บรรยากาศองค์การ เป็ นข้อคําถามเกี ยวกับการรับรู้
บรรยากาศองค์ก ารของพนัก งาน บริ ษ ทั นิ ตพอยน์ จํา กัด แบ่งเป็ น 8 ด้าน โดยผูว้ ิจยั พัฒ นาจาก
แบบสอบถามของ อนุ ช า แซ่ อึ ง (2552) จํา นวน 5 ด้า น และแบบสอบถามการรั บ รู้ บ รรยากาศ
องค์การของ สุ ริโย ชัยโสภา ( ) จํานวน 3 ด้าน มีจาํ นวนข้อคําถามทังหมด 36 ข้อ ประกอบด้วย
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
จํานวน 6 ข้อ
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2. ด้านความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ข้อ
3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
จํานวน 5 ข้อ
4. ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
จํานวน 4 ข้อ
5. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
จํานวน 4 ข้อ
6. ด้านความสามัคคี
จํานวน 4 ข้อ
7. ด้านการเสี ยง
จํานวน 5 ข้อ
8. รางวัลและผลตอบแทน
จํานวน 4 ข้อ
ใช้แบบวัดที มี การประเมินค่าแบบ Likert Scale และการให้คะแนนแบบ (Rating
Scale) ซึงมีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ 5 ระดับ ดังนี
ระดับการรับรู้มากทีสุ ด
ให้ 5 คะแนน
ระดับการรับรู้มาก
ให้ 4 คะแนน
ระดับการรับรู้ปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
ระดับการรับรู้นอ้ ย
ให้ 2 คะแนน
ระดับการรับรู้นอ้ ยทีสุ ด
ให้ 1 คะแนน
ส่ วนที 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน เป็ นข้อคําถามเกี ยวกับคุณภาพชีวิต
ในการทํา งานของพนัก งาน บริ ษัท นิ ต พอยน์ จํา กัด แบ่ ง เป็ น 8 ด้ า นโดยผู้วิ จ ัย พัฒ นาจาก
แบบสอบถามของ ณัฐพล ศิลาทอง (2552) จํานวน 4 ด้าน และแบบสอบถามคุณภาพชี วิตในการ
ทํางานของ กัลยารัตน์ มีลาภ (2553) จํานวน 4 ด้าน มีจาํ นวนข้อคําถามทังหมด 39 ข้อ จําแนกเป็ น
ดังนี
1. ด้านสภาพการทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
จํานวน 6 ข้อ
2. ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม
จํานวน 5 ข้อ
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง
จํานวน 5 ข้อ
4. ด้านความก้าวหน้าและมันคงในการทํางาน
จํานวน 5 ข้อ
5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่ วนตัว
จํานวน 5 ข้อ
6. ด้านสิ ทธิของพนักงาน
จํานวน 4 ข้อ
7. ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
จํานวน 4 ข้อ
8. ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
จํานวน 5 ข้อ
ใช้แบบวัดทีมีการประเมินค่าแบบ Likert Scale และการให้คะแนนแบบ (Rating Scale)
ซึงมีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน 5 ระดับ ดังนี
ระดับความคิดเห็นมากทีสุ ด
ให้ 5 คะแนน
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ระดับความคิดเห็นมาก
ให้ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
ให้ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยทีสุ ด
ให้ 1 คะแนน
ส่ ว นที คํา ถามปลายเปิ ด เพื อให้ ผู้ต อบแบบสอบถามได้ เ สนอความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ เพิมเติม นอกเหนือจากคําถามทีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดไว้ในคําถามปลายปิ ด
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
. การตรวจสอบหาความเทียงตรง (Validity) โดยได้สร้างแบบสอบถามเกียวกับปั จจัย
ส่ วนบุคคล และการรับรู ้บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิต
พอยน์ จํากัด และทําการตรวจสอบแบบสอบถามว่าคลอบคลุ มตามวัตถุ ประสงค์หรื อไม่ พร้ อม
นําไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาพิจารณาและเสนอผูท้ รงคุณวุฒิเพือตรวจสอบความเทียงตรงตามเนื อหา
(Content validity) เพือแก้ไขและแนะนําเพิมเติม แล้วในมาปรับปรุ งแก้ไขในรายละเอียดตามที
ได้รับการแนะนํา
. การตรวจสอบหาความเชื อมัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามทีได้ไปทดลอง
(Try out) กับพนักงานบริ ษทั ดับเบิลยูจีซี จํากัด ซึ งมีคุณลักษณะของพนักงานใกล้เคียงกับพนักงาน
บริ ษ ทั นิ ตพอยน์ จํา กัด จํานวน คน เพื อหาคุ ณภาพของเครื องมื อ โดยใช้วิธี วิเคราะห์ ห าค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ ความเที ยง หรื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ อัล ฟาของครอนบาค (Conbach’s alpha) ของ
แบบสอบถาม (บุญธรรม กิจประดาบริ สุทธ์,
: - ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าความเชือมัน
ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.84
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ประเภท ดังนี
. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน บริ ษทั
นิ ตพอยน์ จํากัด จํานวนทังหมด 115 คน โดยทําหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถึงฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด เพือชี แจงวัตถุประสงค์และขออนุ ญาตเก็บข้อมูล
โดยผูว้ จิ ยั จะนําแบบสอบถามทีได้รับการตรวจสอบแล้วไปแจกให้กบั พนักงาน หลังจากนัน จะเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืน
. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้อมูลทีศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆทีเกียวกับ
การรั บ รู้ บ รรยากาศองค์ก ารและคุ ณ ภาพชี วิตในการทํา งานของพนัก งานในองค์ก รต่ า งๆ จาก
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บทความ หนังสื อ งานวิจยั แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เพือให้ผลการศึกษาทีได้มีความสมบูรณ์
มากยิงขึน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื อได้แ บบสอบถามที สมบู ร ณ์ แ ล้ว ผู้ศึ ก ษาได้ ป ระมวลผลข้อ มู ล โดยใช้ เ ครื อง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS/PC มีขนตอนดั
ั
งนี
. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
. นํามาลงรหัสตามคู่มือรหัสทีสร้าง
. ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพือประมวลค่าสถิติ
ต่างๆ ในข้อวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากแบบสอบทีได้จากการวิจยั เชิ งสํารวจ โดยใช้สถิติ ใน
การวิเคราะห์ดงั นี
1. การวิเคราะห์ ลกั ษณะทัวไปของประชากรโดยใช้สถิ ติเชิ ง พรรณนา ใช้ความถี
(Frequency Distribution) และร้อยละ (Precentage)
2. การวิเคราะห์การรับรู้บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ใช้ค่าเฉลีย ( X ) และค่าเบียงแบนมาตรฐาน (S.D.)
ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลียการรับรู้บรรยากาศองค์การ/คุณภาพชี วิตใน
การทํางาน ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแปลผล เกณฑ์ประเมินค่าของเบสท์ (Best,
: - ) ซึ งได้แบ่ง
ระดับไว้ 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชันดังนี
ช่วงกว้างของอันตรภาคชัน

=
=
=

คะแนนสู ง สุ ด – คะแนนตําสุ ด
จํานวนชันทีต้องการ
5–1
5
0.8

จากการกําหนดอันตรภาคชันดังกล่าว จึงกําหนดแบ่งการรับรู้บรรยากาศองค์การและ
ระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ดังนี
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ระดับค่าเฉลีย
คะแนนเฉลีย . –
คะแนนเฉลีย . –
คะแนนเฉลีย . –
คะแนนเฉลีย . –
คะแนนเฉลีย . –

.
.
.
.
.

ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ
หมายถึง การรับรู้บรรยากาศองค์การอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
หมายถึง การรับรู้บรรยากาศองค์การอยูใ่ นระดับน้อย
หมายถึง การรับรู้บรรยากาศองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง
หมายถึง การรับรู้บรรยากาศองค์การอยูใ่ นระดับมาก
หมายถึง การรับรู้บรรยากาศองค์การอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด

ระดับค่าเฉลีย
ระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
คะแนนเฉลีย . – . หมายถึง การรับรู้คุณภาพชีวติ ในการทํางานอยูใ่ นระดับตํามาก
คะแนนเฉลีย . – . หมายถึง การรับรู้คุณภาพชีวติ ในการทํางานอยูใ่ นระดับตํา
คะแนนเฉลีย . – . หมายถึง การรับรู้คุณภาพชีวติ ในการทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย . – . หมายถึง การรับรู้คุณภาพชีวติ ในการทํางานอยูใ่ นระดับสู ง
คะแนนเฉลีย . – . หมายถึง การรับรู้คุณภาพชีวติ ในการทํางานอยูใ่ นระดับสู งมาก
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานโดยใช้สถิติการคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)
เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์
0.81 - 1.00
หมายถึง
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ สู งมาก
0.61 - 0.80
หมายถึง
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ดั บ สู ง
0.41 - 0.60
หมายถึง
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะดับ ปานกลาง
0.21 - 0.40
หมายถึง
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ดั บ ตํ า
0.01 - 0.20
หมายถึง
มี ความสั ม พั น ธ์ ระ ดั บ ตํ ามาก
0.00
หมายถึง
ไม่มีความสัมพันธ์กนั

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนํา เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล การวิ จ ัย เรื องความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู้
บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด ผูว้ ิจยั นําผล
การวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบการบรรยายตามลําดับ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับการรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด เพือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด และเพือศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ
องค์ก ารกับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานขององค์ ก รของพนัก งาน บริ ษัท นิ ต พอยน์ จํา กัด มี
รายละเอียดดังต่อไปนี
ตอนที 1 การวิเคราะห์ ข ้อมู ลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน อัตราเงินเดือน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน โดยใช้สถิติค่า
ร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี (Frequency)
ตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู้บรรยากาศองค์การ แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านการยอมรับความ
ขัด แย้ง ด้า นมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง าน ด้า นความสามัค คี ด้า นการเสี ยง และด้า นรางวัล และ
ผลตอบแทน โดยใช้สถิติค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที 3 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลคุณภาพชี วิตในการทํางาน แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ด้าน
สภาพการทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม ด้านการ
พัฒนาความสามารถของตนเอง ด้า นความก้า วหน้าและมันคงในการทํา งาน ด้า นความสมดุ ล
ระหว่างชี วิตงานกับชี วิตส่ วนตัว ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์
กับผูอ้ ื น และด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้สถิ ติค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชี วิตในการทํางานขององค์กรของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด โดยใช้ค่า
สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient)
50
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ตอนที 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ งเป็ นประชากรของพนักงาน
บริ ษ ทั นิ ตพอยน์ จํา กัด จํานวน 115 คน จํา แนกตามปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน อัตราเงินเดือน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน โดยใช้สถิติค่า
ร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี (Frequency) แสดงผลดังนี
ตารางที 3 ข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ความถี

N=115
ร้ อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

48
67

41.65
58.33

8
15
32
28
14
13
5

6.91
13.16
27.65
24.35
12.20
11.34
4.39

7
13
37
42
16

6.15
11.35
32.27
36.43
13.80

อายุ
ตํากว่า ปี
ถึง ปี
ถึง ปี
ถึง ปี
ถึง ปี
ถึง ปี
ปี ขึนไป
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
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ตารางที 3 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
สมรสแต่แยกกันอยู่
ไม่ได้สมรสแต่อยูด่ ว้ ยกันกับคู่ครอง
อายุการทํางาน
ตํากว่า ปี
– ปี
- ปี
ปี ขึนไป
อัตราเงินเดือน
ตํากว่า , บาท
, – , บาท
, – , บาท
, – , บาท
, - , บาท
, บาทขึนไป
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
พอใช้
ไม่พอใช้
มีหนีสิ น

ความถี

N=115
ร้ อยละ

25
46
8
13
23

21.74
40.06
6.87
11.23
20.10

24
31
36
24

20.94
26.86
31.23
20.97

9
15
23
27
26
15

7.73
13.16
20.05
23.35
22.54
13.17

42
39
34

36.55
33.55
29.60
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จากตารางที 3 ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 115 คน มีดงั นี
เพศ พบว่าเป็ นเพศชายจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และเป็ นเพศหญิงจํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .
อายุ พบว่าส่ วนใหญ่มีอายุ ถึง ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมามี
อายุระหว่าง ถึ ง ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . อายุ ถึง ปี จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . อายุ ถึง ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . อายุ ถึง ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . อายุตากว่
ํ า ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และอายุ ปี ขึนไป
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาจบการศึกษาระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ปริ ญญาโท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . ตามลําดับ
สถานภาพการสมรส พบว่าส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมามีสถานภาพ โสด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่ได้สมรสแต่อยูด่ ว้ ยกันกับ
คู่ครอง จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . สมรสแต่แยกกันอยู่ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ
. และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
อายุการทํางาน พบว่าส่ วนใหญ่มีอายุการทํางาน - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมามีอายุการทํางาน – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตํากว่า ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และมีอายุการทํางาน ปี ขึนไป จํานวน คน คิ ดเป็ นร้อยละ .
ตามลําดับ
อัตราเงินเดือน พบว่าส่ วนใหญ่มีอตั ราเงินเดือน , – , บาท จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมามีอตั ราเงินเดือน , - , บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
.
, – , บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . , – , บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .
, บาทขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และตํากว่า ,
บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน พบว่าส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนพอใช้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อย
ละ . รองลงมาคื อมี ค่าใช้จ่ายต่อเดื อนไม่พอใช้ จํานวน คน คิ ดเป็ นร้ อยละ . และมี
หนีสิ น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
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ตอนที 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลการรับรู้ บรรยากาศองค์ การ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู้บรรยากาศองค์การ แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านการยอมรับความขัดแย้ง ด้าน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ด้านความสามัคคี ด้านการเสี ยง และด้านรางวัลและผลตอบแทน โดยใช้
สถิติค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สถิติค่าเฉลีย (Mean)
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลดังนี
ตารางที 4 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของการรับรู้บรรยากาศองค์การในภาพรวมและ
จําแนกรายด้าน
N=115
การรับรู้บรรยากาศองค์ การ
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
4. ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
5. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6. ด้านความสามัคคี
7. ด้านการเสี ยง
8. ด้านรางวัลและผลตอบแทน
รวม

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.44
3.41
3.20
3.14
3.16
3.43
3.68
3.62

0.96
0.80
0.87
0.89
0.84
0.79
0.83
0.80

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3
5
6
8
7
4
1
2

3.56

0.84

มาก

จากตารางที 4 ภาพรวมของค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการรับรู้บรรยากาศ
องค์การ แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและ
การสนับสนุ น ด้านการยอมรับความขัดแย้ง ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ด้านความสามัคคี ด้าน
การเสี ยง และด้านรางวัลและผลตอบแทน พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ อยูใ่ นระดับมาก ซึ งมี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.56 โดยค่าเฉลี ยของการรับรู้บรรยากาศองค์การสู งทีสุ ดคือด้านการเสี ยง อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.68 รองลงมาคือด้านรางวัลและผลตอบแทน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย
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เท่ากับ 3.62 และค่าเฉลียของการรับรู้บรรยากาศองค์การน้อยทีสุ ดคือด้านการยอมรับความขัดแย้ง
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.14 ซึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ตารางที 5 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของการรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงาน จําแนกตามด้านโครงสร้างองค์การ
N=115
การรับรู้ บรรยากาศองค์การ
ด้านโครงสร้ างองค์การ

มาก
ทีสุ ด
10
(8.70)
7
(6.09)

1. หน่วยงานมีการแบ่งหน้าที
อย่างเป็ นระบบ
2. หน่วยงานมีการกระจายอํานาจ
ตัดสิ นใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ในระดับต่างๆ
3. หน่วยงานมีขนตอนการ
ั
12
(10.43)
ทํางานทีเหมาะสม ทําให้
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่าง
คล่องตัว
4. หน่วยงานมีการปฏิบตั ิงานตาม
11
สายงานอย่างชัดเจน
(9.57)
5. หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอ
12
ต่อการปฏิบตั ิงาน
(10.43)
6. หน่วยงานมีการติดต่อสื อสาร
10
ภายในหน่วยงานอย่างทัวถึง (8.70)
และรวดเร็ วเสมอ
รวม

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
52
49
4
0
(45.22) (42.61) (3.48) (0.00)
42
58
8
0
(36.52) (50.43) (6.96) (0.00)

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.59

0.70

มาก

2

3.42

0.71

มาก

6

43
49
10
1
(37.39) (42.61) (8.70) (0.87)

3.48

0.83

มาก

5

41
58
5
0
(35.65) (50.43) (4.35) (0.00)
52
47
0
4
(45.22) (40.87) (3.48) (0.00)
48
53
4
0
(42.61) (45.22) (3.48) (0.00)

3.50

0.73

มาก

4

3.63

0.71

มาก

1

3.56

0.70

มาก

3

3.44

0.96

มาก

จากตารางที 5 พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ อยูใ่ นระดับ
มาก มี ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.44 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านโครงสร้ างองค์การสู งทีสุ ด ได้แก่
หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.66 รองลงมาคือ
หน่วยงานมีการแบ่งหน้าทีอย่างเป็ นระบบ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.59 และค่าเฉลียของ
ด้านโครงสร้างองค์การน้อยทีสุ ด คือหน่วยงานมีการกระจายอํานาจตัดสิ นใจให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงานใน
ระดับต่างๆ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.42

56
ตารางที 6 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของการรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงาน จําแนกตาม ด้านความรับผิดชอบ
N=115
การรับรู้ บรรยากาศองค์ การ
ด้านความรับผิดชอบ
1. ปริ มาณงานทีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบอยูใ่ นระดับที
เหมาะสม
2. รับรู้ถึงหน้าทีตนเองเสมอ
3. มีอิสระในการตัดสิ นใจเต็มทีใน
งานทีได้รับมอบหมาย
4. เมือเกิดปัญหาเรื องการทํางานจะ
รี บหาทางแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึน
ทันที

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
30
56
26
3
0
(26.09) (48.70) (22.61) (2.61) (0.00)
40
9
56
(7.83) (34.78) (48.70)
6
54
42
(5.22) (36.52) (46.96)
16
58
36
(13.91) (50.43) (31.30)
รวม

10
0
(8.70) (0.00)
2
11
(9.57) (1.74)
5
0
(4.35) (0.00)

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.98

0.77

มาก

1

3.42

0.76

มาก

3

3.34

0.79

ปานกลาง

4

3.71

0.75

มาก

2

3.41

0.80

มาก

จากตารางที 6 พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.41 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านความรับผิดชอบสู งทีสุ ด ได้แก่ ปริ มาณงาน
ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอยู่ในระดับทีเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.98
รองลงมาคือเมือเกิดปั ญหาเรื องการทํางานจะรี บหาทางแก้ไขปั ญหาทีเกิ ดขึนทันที อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.71 และค่าเฉลียของด้านความรับผิดชอบน้อยทีสุ ด คือมีอิสระในการตัดสิ นใจ
เต็มทีในงานทีได้รับมอบหมาย อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.34

57
ตารางที 7 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของการรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงาน จําแนกตาม ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
N=115
การรับรู้ บรรยากาศองค์การ
ด้ านความอบอุ่นและการ
สนับสนุน
1. หน่วยงานมีบรรยากาศการ
ทํางานทีอบอุ่น
2. ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเป็ น
กันเองและเปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าพบ
ปรึ กษาได้เสมอ
3. ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความ
ช่วยเหลือแก่ท่านเสมอเมือ
ท่านมีปัญหาแม้วา่ จะเป็ น
เรื องส่ วนตัวไม่เกียวกับงาน
4. หน่วยงานมีการให้การอบรม
ความรู ้กบั พนักงานในการ
ปฏิบตั ิงาน
5. หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ
เพืออํานวยความสะดวก
สําหรับการปฏิบตั ิงาน

มาก
ทีสุ ด
20
(17.39)
6
(5.22)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
57
36
2
0
(49.57) (31.30) (1.74) (0.00)
45
54
9
1
(39.13) (46.96) (7.83) (0.87)

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.83

0.72

มาก

1

3.40

0.74

ปานกลาง

2

8
(6.96)

30
(26.09)

67
8
2
(58.26) (6.96) (1.74)

3.30

0.77

ปานกลาง

3

6
(5.22)

27
(23.48)

29
44
9
(38.26) (25.22) (7.83)

2.93

1.06

ปานกลาง

5

8
(6.96)

38
(33.04)

51
15
3
(44.35) (13.04) (2.61)

3.29

0.87

ปานกลาง

4

3.20

0.87

ปานกลาง

รวม

จากตารางที 7 พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุ น
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.20 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านความอบอุ่นและการ
สนับสนุ นสู งทีสุ ด ได้แก่ หน่ วยงานมีบรรยากาศการทํางานทีอบอุ่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ 3.83 รองลงมาคือผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเป็ นกันเองและเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเข้า
พบปรึ กษาได้เสมอ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.40 และค่าเฉลียของด้านความอบอุ่น
และการสนับสนุนน้อยทีสุ ด คือหน่วยงานมีการให้การอบรมความรู้กบั พนักงานในการปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.98

58
ตารางที 8 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของการรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงาน จําแนกตาม ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
N=115
ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
42
43
16
2
(36.52) (37.39) (13.91) (1.74)

การรับรู้ บรรยากาศองค์การ
มาก
ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
ทีสุ ด
1. ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้
12
พนักงานแสดงความเห็นต่อ (10.43)
กรณี ความขัดแย้งต่างๆที
เกิดขึน
2. เมือมีความขัดแย้งเกิดขึน
9
36
บุคลากรในหน่วยงานจะมี
(7.83) (31.30)
การแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งทีเกิดขึนด้วยเหตุผล
และตรงไปตรงมา
3. สามารถโต้แย้งกับเพือน
5
43
ร่ วมงานในเรื องงานได้เสมอ (5.22) (37.39)
27
4. เมือมีความคิดเห็นแตกต่างจาก
ผูอ้ ืน มักจะใช้เหตุผลในการ (8.70) (23.48)
ตัดสิ นใจ
รวม

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.40

0.91

ปานกลาง

1

49
20
1
(42.61) (17.39) (0.87)

3.28

0.87

ปานกลาง

2

43
20
3
(37.39) (17.39) (2.61)

3.25

0.89

ปานกลาง

4

3.27

0.80

ปานกลาง

3

3.14

0.89

ปานกลาง

(53.91) (13.91) ( . )

จากตารางที 8 พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านการยอมรับความขัดแย้ง อยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.14 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านการยอมรับความขัดแย้ง สู ง
ทีสุ ด ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็ นต่อกรณี ความขัดแย้งต่างๆที
เกิดขึน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.40 รองลงมาคือเมือมีความขัดแย้งเกิดขึนบุคลากร
ในหน่วยงานจะมีการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทีเกิดขึนด้วยเหตุผลและตรงไปตรงมา อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.28 และค่าเฉลียของด้านการยอมรับความขัดแย้งน้อยทีสุ ด คือสามารถ
โต้แย้งกับเพือนร่ วมงานในเรื องงานได้เสมอ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.25

59
ตารางที 9 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของการรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงาน จําแนกตาม ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
N=115
การรับรู้ บรรยากาศองค์การ
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาก
ทีสุ ด
8
(6.96)

1. หน่วยงานมีการตังมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานไว้อย่าง
ชัดเจนเพือให้เป็ นทีรับทราบ
และปฏิบตั ิงานไปในทาง
เดียวกัน
2. พนักงานส่ วนใหญ่ยอมรับ
6
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที
(5.22)
หน่วยงานตังไว้
3. สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ตรง
32
ตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ (27.83)
4. พนักงานมีการปรับปรุ งการ
20
ทํางานเสมอเพือให้ได้งาน (17.39)
ตามมาตรฐาน
รวม

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
33
53
18
3
(28.70) (46.09) (15.65) (2.61)

μ

σ

3.22

0.88 ปานกลาง

3

ระดับ

ลําดับ

29
(25.22)

65
(56.52)

3
12
(10.43) (2.61)

3.20

0.79 ปานกลาง

4

39
(33.91)
39
(33.91)

30
(26.09)
35
(30.43)

7
7
(6.09) (6.09)
12
9
(10.43) (7.83)

3.71

1.12

มาก

1

3.43

1.13

มาก

2

3.16

0.84 ปานกลาง

จากตารางที 9 พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.16 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงานสู ง
ทีสุ ด ได้แก่ สามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้ตรงตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ 3.71 รองลงมาคือพนักงานมีการปรับปรุ งการทํางานเสมอเพือให้ได้งานตามมาตรฐาน อยูใ่ น
ระดับมาก มี ค่าเฉลี ยเท่า กับ 3.43 และค่าเฉลี ยของด้านมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ง านน้อยที สุ ด คื อ
พนักงานส่ วนใหญ่ยอมรับมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานทีหน่ วยงานตังไว้ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.20

60
ตารางที 10 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของการรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงาน จําแนกตาม ด้านความสามัคคี
N=115
ระดับความคิดเห็น
การรับรู้ บรรยากาศองค์ การ
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ด้านความสามัคคี
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
1. การพบปะสังสรรค์ในหน่วยงานเป็ นไป 44
41
18
6
6
อย่างกว้างขวางฉันท์มิตรและมีความ (38.26) (35.65) (15.65) (5.22) (5.22)
ไว้วางใจกัน
2. สามารถทํางานร่ วมกับเพือนร่ วมงานได้ 24
46 30
9
6
เป็ นอย่างดี
(20.87) (40.00) (26.09) (7.83) (5.22)
3. ร่ วมกันปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเป้ าหมาย
27
50
25
7
6
ขององค์การ
(23.48) (43.48) (21.74) (6.09) (5.22)
4. เต็มใจให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ
36
43
21
10
5
ของหน่วยงาน
(31.30) (37.39) (18.26) (8.70) (4.35)
รวม

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.97

1.10

มาก

1

3.63

1.06

มาก

4

3.74

1.05

มาก

3

3.83

1.10

มาก

2

3.43

0.79

มาก

จากตารางที 10 พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านความสามัคคี อยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.43 เมื อพิจารณาโดยค่าเฉลี ยของด้านความสามัคคี สูงทีสุ ด ได้แก่ การพบปะ
สังสรรค์ในหน่ วยงานเป็ นไปอย่างกว้างขวางฉันท์มิตรและมีความไว้วางใจกัน อยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือเต็มใจให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน อยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.83 และค่าเฉลียของด้านความสามัคคีน้อยทีสุ ด คือสามารถทํางานร่ วมกับ
เพือนร่ วมงานได้เป็ นอย่างดี อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.63
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ตารางที 11 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของการรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงาน จําแนกตาม ด้านการเสี ยง
N=115
การรับรู้ บรรยากาศองค์การ
ด้านการเสียง
1. ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงาน
ยอมรับในการตัดสิ นใจของ
พนักงาน
2. มีการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาที
เกิดขึนกับงาน โดยไม่ตอ้ ง
ขอคําปรึ กษากับผูอ้ ืน
3. กล้าทีจะแสดงความคิดเห็น
เพือพัฒนาระบบการทํางาน
กับผูบ้ งั คับบัญชา
4. หาวิธีการทํางานแบบใหม่ๆ
เพือให้เกิดผลผลิตสู งสุ ด
โดยไม่ตอ้ งรอคําสังจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
5. กล้าตัดสิ นใจเปลียนแปลง
วิธีการปฏิบตั ิงานให้
เหมาะสมกับความถนัด

มาก
ทีสุ ด
17
(14.78)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
34
45
9
10
(29.57) (39.13) (7.83) (8.70)

19
(16.52)

38
(33.04)

19
(16.52)

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.34

1.09

ปานกลาง

5

41
12
5
(35.65) (10.4) (4.35)

3.47

1.02

มาก

3

30
(26.09)

6
48
12
(41.74) (10.4) (5.22)

3.38

1.04

ปานกลาง

4

22
(19.13)

38
(33.04)

37
9
9
(32.17) (7.83) (7.83)

3.48

1.12

มาก

2

26
(22.61)

43
(37.39)

6
32
8
(27.83) (6.96) (5.22)

3.65

1.06

มาก

1

3.68

0.83

มาก

รวม

จากตารางที 11 พบว่าการรับรู้ บรรยากาศองค์การ ด้านการเสี ยง อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.68 เมื อพิจารณาโดยค่าเฉลี ยของด้านการเสี ยงสู งทีสุ ด ได้แก่ กล้า ตัดสิ นใจ
เปลี ยนแปลงวิธีการปฏิ บตั ิงานให้เหมาะสมกับความถนัด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.65
รองลงมาคื อ หาวิ ธี ก ารทํา งานแบบใหม่ ๆ เพื อให้ เ กิ ด ผลผลิ ต สู ง สุ ด โดยไม่ ต้อ งรอคํา สั งจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.48 และค่าเฉลียของด้านการเสี ยงน้อยทีสุ ด คือ
ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานยอมรับในการตัดสิ นใจของพนักงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.34
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ตารางที 12 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของการรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงาน จําแนกตาม ด้านรางวัลและผลตอบแทน
N=115
การรับรู้ บรรยากาศองค์การ
ด้านรางวัลและผลตอบแทน
1. หน่วยงานมีการเลือนตําแหน่ง
อย่างเป็ นธรรม
2. เงินเดือนทีได้รับปั จจุบนั มีความ
เหมาะสมเพียงพอแล้ว
3. การพิจารณาความดีความชอบ
ของบริ ษทั มีความเป็ นระบบ
ชัดเจน
4. ผูบ้ งั คับบัญชามักจะชมเชย
พนักงานทีมีผลปฏิบตั ิงานดี

มาก
ทีสุ ด
45
(39.13)
46
(40.00)
18
(15.65)
35
(30.43)
รวม

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
28
26
10
6
(24.35) (22.61) (8.70) (5.22)
40
14
8
7
(34.78) (12.17) (6.96) (6.09)
11
38
41
7
(33.04) (35.65) (9.57) (6.09)
44
(38.26)

18
(15.65)

11
7
(9.57) (6.09)

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.83

1.19

มาก

2

3.96

1.16

มาก

1

3.43

1.06

มาก

4

3.77

1.16

มาก

3

3.62

0.80

มาก

จากตารางที 12 พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านรางวัลและผลตอบแทน อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.62 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านรางวัลและผลตอบแทนสู งทีสุ ด
ได้แก่ เงินเดือนทีได้รับปัจจุบนั มีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.96
รองลงมาคือหน่ วยงานมีการเลือนตําแหน่งอย่างเป็ นธรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.83
และค่าเฉลียของด้านรางวัลและผลตอบแทนน้อยทีสุ ด คือการพิจารณาความดีความชอบของบริ ษทั
มีความเป็ นระบบ ชัดเจน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.43
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ตอนที 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลคุณภาพชี วิตในการทํางาน แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ด้านสภาพการ
ทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม ด้านการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและมันคงในการทํางาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
งานกับชีวติ ส่ วนตัว ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน และ
ด้านความเป็ นประโยชน์ ต่อสัง คม โดยใช้ส ถิ ติค่าเฉลี ย (Mean) และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แสดงผลดังนี
ตารางที 13 คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
1. ด้านสภาพการทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ
2. ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง
4. ด้านความก้าวหน้าและมันคงในการทํางาน
5. ด้านความสมดุลระหว่างชี วติ งานกับชีวติ ส่ วนตัว
6. ด้านสิ ทธิของพนักงาน
7. ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
8. ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
รวม

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.51

0.76

มาก

3

3.53
2.98
3.52
3.50
3.44
3.49
3.37
3.49

0.77
0.84
0.82
0.86
0.75
0.78
0.75
0.77

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

1
8
2
4
6
5
7

จากตารางที 13 ภาพรวมของค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ด้านสภาพการทํางานที ปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้า น
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้า
และมันคงในการทํางาน ด้านความสมดุ ลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่ วนตัว ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน
ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน และด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ใน
ระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.49 โดยค่าเฉลี ยของคุ ณภาพชี วิตในการทํางานสู งทีสุ ดคือด้าน

64
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.53 รองลงมาคือด้าน
ความก้าวหน้าและมันคงในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.52 และค่าเฉลี ยของ
คุณภาพชี วิตในการทํางานน้อยทีสุ ดคือด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.98 ซึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ตารางที 14 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม ด้านสภาพการทํางานทีปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
N=115
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ด้านสภาพการทํางานทีปลอดภัยและ
ส่ งเสริมสุ ขภาพ
. หน่วยงานมีความปลอดภัยในการ
เดินทางไปทํางาน
. หน่วยงานมีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทีเหมาะสม
สามารถเอืออํานวยต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
. หน่วยงานมีเจ้าหน้าทีรักษาความ
สะอาดทีเหมาะสม
. หน่วยงานมีเจ้าหน้าทีรักษาความ
ปลอดภัยทีเหมาะสม
. หน่วยงานมีอุปกรณ์ป้องกัน
อุบตั ิภยั ทีเหมาะสม
. หน่วยงานมีการเตรี ยมความพร้อม
และมีมาตรการหรื อ
กฎระเบียบทีชัดเจนในการจัด
สภาพการทํางานเพือป้ องกัน
ความเสี ยงต่างๆทีอาจจะ
เกิดขึนขณะปฏิบตั ิงาน เช่น
ถูก จีปล้นโจรกรรม ไฟไหม้

มาก
ทีสุ ด
24
(20.87)
32
(27.83)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
41
33
11
6
(35.65) (28.70) (9.57) (5.22)
40
24
12
7
(34.78) (20.87) (10.43) (6.09)

41
(35.65)
46
(40.00)
24
(20.87)
21
(18.26)

36
(31.30)
30
(26.09)
31
(26.96)
30
(26.09)

รวม

20
(17.39)
21
(18.26)
42
(36.52)
44
(38.26)

12
(10.43)
10
(8.70)
12
(10.43)
14
(12.17)

6
(5.22)
8
(6.96)
6
(5.22)
6
(5.22)

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.57

1.08

มาก

4

3.68

1.16

มาก

3

3.82

1.18

มาก

2

3.83

1.24

มาก

1

3.48

1.09

มาก

5

3.40

1.08

ปานกลาง

6

3.51

0.76

มาก
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จากตารางที 14 พบว่าคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ด้านสภาพการทํางานทีปลอดภัย และ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.51 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านสภาพการ
ทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพสู งทีสุ ด ได้แก่ หน่วยงานมีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยที
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มี ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ 3.83 รองลงมาคือหน่ วยงานมี เจ้าหน้าที รักษาความ
สะอาดทีเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.82 และค่าเฉลียของด้านสภาพการทํางานที
ปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพน้อยทีสุ ด คือหน่วยงานมีการเตรี ยมความพร้อมและมีมาตรการหรื อ
กฎระเบี ยบที ชัดเจนในการจัดสภาพการทํางานเพือป้ องกันความเสี ยงต่างๆทีอาจจะเกิ ดขึนขณะ
ปฏิบตั ิงาน เช่น การถูก จี ปล้น โจรกรรม ไฟไหม้ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.40
ตารางที 15 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม
N=115
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสม
และยุติธรรม
. ค่าตอบแทนทีได้รับเหมาะสม
กับปริ มาณงานทีทําใน
ปัจจุบนั
. ค่าตอบแทนทีได้รับเหมาะสม
กับความรู ้ความสามารถ
. ค่าตอบแทนทีได้รับเพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายตามภาวะ
เศรษฐกิจการครองชี พใน
ปัจจุบนั
. ค่าตอบแทนทีได้รับยุติธรรม
เมือเปรี ยบเทียบกับ
ค่าตอบแทนของหน่วยงาน
ในลักษณะคล้ายกัน
. พอใจในสวัสดิการต่างๆใน
หน่วยงาน

ระดับความคิดเห็น

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.33

1.09

ปานกลาง

5

11
5
42
(35.65) (10.4) (4.35)
48
12
6
(41.74) (10.4) (5.22)

3.50

1.11

มาก

4

3.82

1.24

มาก

1

38
(33.04)

37
9
9
(32.17) (7.83) (7.83)

3.50

0.62

มาก

3

43
(37.39)

8
6
32
(27.83) (6.96) (5.22)

3.56

0.59

มาก

2

3.53

0.77

มาก

มาก
ทีสุ ด
14
(14.78)

ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
37
45
9
10
(29.57) (39.13) (7.83) (8.70)

18
(16.52)
19
(16.52)

39
(33.04)
30
(26.09)

22
(19.13)

26
(22.61)
รวม

66
จากตารางที 15 พบว่าคุณภาพชี วิตในการทํางาน ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและ
ยุติธรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.53 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านค่าตอบแทนที
เหมาะสมและยุติธรรมสู งที สุ ด ได้แก่ ค่าตอบแทนที ได้รับเพียงพอสําหรั บค่าใช้จ่ายตามภาวะ
เศรษฐกิ จการครองชี พในปั จจุ บ นั อยู่ในระดับ มาก มี ค่า เฉลี ยเท่ากับ 3.82 รองลงมาคื อ พอใจใน
สวัส ดิ ก ารต่ า งๆในหน่ ว ยงาน อยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี ยเท่า กับ 3.56 และค่ า เฉลี ยของด้า น
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรมน้อยทีสุ ด คือค่าตอบแทนทีได้รับเหมาะสมกับปริ มาณงานทีทํา
ในปัจจุบนั อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.33
ตารางที 16 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง
N=115
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ด้านการพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง
. มีโอกาสได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที
. ได้รับการฝึ กอบรมเพิมความรู ้
และทักษะในสายงาน
. ได้รับการสนับสนุนและ
ส่ งเสริ มให้ได้ศึกษาเพิมพูน
ความรู้ ความสามารถ
ตลอดเวลา
. ได้ใช้ความสามารถหลายๆด้าน
ในการปฏิบตั ิงาน
. ในหน่วยงานมีแหล่งความรู ้
ข้อมูล ข่าวสารทีสามารถ
ค้นหาได้สะดวก

มาก
ทีสุ ด
20
(17.39)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีสุ ด
26
48
14
7
(22.61) (41.74) (12.17) (6.09)

21
(18.26)
47
(40.87)

5
(4.35)
7
(6.09)
รวม

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.58

0.60

มาก

2

43
32
11
8
(37.39) (27.83) (9.57) (6.96)
26
22
6
14
(22.61) (19.13) (12.17) (5.22)

3.66

0.58

มาก

1

3.17

0.70

ปานกลาง

5

56
48
6
0
(49.57) (41.74) (5.22) (0.00)
52
54
2
0
(45.2) (46.93) (1.87) (0.00)

3.31

0.78

ปานกลาง

3

3.23

0.67

ปานกลาง

4

2.98

0.84

ปานกลาง

จากตารางที 16 พบว่าคุณภาพชี วิตในการทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.98 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านการพัฒนา
ความสามารถของตนเองสู งทีสุ ด ได้แก่ ได้รับการฝึ กอบรมเพิมความรู้และทักษะในสายงาน อยูใ่ น
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ระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.66 รองลงมาคือมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็มที อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.58 และค่าเฉลียของด้านการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองน้อยทีสุ ด คื อได้รับการสนับ สนุ นและส่ งเสริ มให้ไ ด้ศึ กษาเพิ มพูนความรู้ ความสามารถ
ตลอดเวลา อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.17
ตารางที 17 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม ด้านความก้าวหน้าและมันคงในการทํางาน
N=115
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ด้านความก้ าวหน้ าและมันคงในการ
ทํางาน
. หน่วยงานมีตาํ แหน่งพร้อมทีจะ
ให้กา้ วขึนไปตามลําดับ
. มีโอกาสแสดงผลงานทีมีต่อความ
เจริ ญก้าวหน้า
. พอใจกับความก้าวหน้าในหน้าที
การงาน
. ในหน่วยงานมีการสับเปลียน
โยกย้าย ตําแหน่งหน้าที ที
เหมาะสมกับความสามารถของ
แต่ละคน
. แน่ใจว่างานทีท่านปฏิบตั ิอยูม่ ี
ความมันคง

มาก
ทีสุ ด
20
(17.39)
6
(5.22)
8
(6.96)
6
(5.22)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
57
36
2
(49.57) (31.30) (1.74)
45
54
9
(39.13) (46.96) (7.83)
30
67
8
(26.09) (58.26) (6.96)
27
44
29
(23.48) (38.26) (25.22)

8
38
(6.96) (33.04)
รวม

51
(44.35)

15
(13.04)

น้ อย
ทีสุ ด
0
(0.00)
1
(0.87)
2
(1.74)
9
(7.83)

3
(2.61)

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.43

0.51

มาก

5

3.68

0.79

มาก

1

3.59

0.66

มาก

3

3.59

0.65

มาก

4

3.68

0.72

มาก

2

3.52

0.82

มาก

จากตารางที 17 พบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าและมันคงในการ
ทํางาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.52 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านความก้าวหน้าและ
มันคงในการทํางานสู งทีสุ ด ได้แก่ มีโอกาสแสดงผลงานทีมีต่อความเจริ ญก้าวหน้า อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.68 รองลงมาคือแน่ ใจว่างานทีท่านปฏิ บตั ิอยู่มีความมันคง อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.68 และค่าเฉลี ยของด้านความก้าวหน้าและมันคงในการทํางานน้อยทีสุ ด คือ
หน่วยงานมีตาํ แหน่งพร้อมทีจะให้กา้ วขึนไปตามลําดับ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.43
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ตารางที 18 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ
ส่ วนตัว
N=115
ระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ด้านความสมดุลระหว่ างชีวติ งาน มาก
ปาน
มาก
น้ อย
กับชีวติ ส่ วนตัว
ทีสุ ด
กลาง
. ปริ มาณงานทีได้รับเหมาะสม 27
64
2
15
กับมีความเหมาะสมกับ
(23.48) (55.65) (1.74) (13.04)
เวลาทํางาน
3
59
. การปฏิบตั ิงานไม่เป็ น
33
13
อุปสรรคต่อการดําเนิ น
(2.61) (51.30) (28.70) (11.30)
ชีวิตประจําวันและ
ครอบครัว
55
46
. มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ
7
5
ในแต่ละวัน
(6.09) (47.83) (40.00) (4.35)
. สามารถวางแผนกิจกรรม
52
46
9
6
ต่างๆในชี วิตไว้ล่วงหน้าได้ (5.22) (45.22) (40.00) (7.83)
. มีเวลาว่างสําหรับทํางาน
5
45
55
8
(4.35) (39.13) (47.83) (6.96)
อดิเรกอยูเ่ สมอ
รวม

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.70

0.97

มาก

1

7
(6.09)

3.51

0.74

มาก

4

2
(1.74)
2
(1.74)
2
(1.74)

3.63

0.47

มาก

2

3.56

0.76

มาก

3

3.30

0.77

ปานกลาง

5

3.50

0.86

มาก

น้ อย
ทีสุ ด
7
(6.09)

จากตารางที 18 พบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับ
ชี วิตส่ วนตัว อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.50 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านความสมดุล
ระหว่างชี วิตงานกับชี วิตส่ วนตัวสู งทีสุ ด ได้แก่ ปริ มาณงานทีได้รับเหมาะสมกับมีความเหมาะสม
กับเวลาทํางาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.70 รองลงมาคือมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอใน
แต่ละวัน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.63 และค่าเฉลียของด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชี วิตส่ วนตัวน้อยทีสุ ด คือมีเวลาว่างสําหรับทํางานอดิ เรกอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.30
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ตารางที 19 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม ด้านสิ ทธิของพนักงาน
N=115
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
มาก
ด้านสิทธิของพนักงาน
ทีสุ ด
. ได้รับสิ ทธิในการปฏิบตั ิงาน
13
ตามขอบเขตทีได้
(11.30)
รับผิดชอบ
. เพือนร่ วมงานให้เกียรติและ
8
เคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล
(6.96)
. ผูบ้ งั คับบัญชาให้โอกาสใน
2
การทํางานเท่าเทียมกับผูอ้ ืน (1.74)
3
. มีสิทธิปฏิเสธงานทีเกิน
ความสามารถหรื อ
(2.61)
นอกเหนือความรับผิดชอบ
ได้
รวม

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
54
40
7
(46.96) (34.78) (6.09)
48
(41.74)
67
(58.26)
23
(20.00)

น้ อย
ทีสุ ด
1
(0.87)

52
5
2
(45.22) (4.35) (1.74)
25
16
5
(21.74) (13.91) (4.35)
66
15
8
(57.39) (13.04) (6.96)

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.45

0.81

มาก

2

3.37

0.90

ปานกลาง

4

3.57

0.78

มาก

1

3.39

0.76

ปานกลาง

3

3.44

0.75

มาก

จากตารางที 19 พบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน อยูใ่ นระดับ
มาก มี ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.44 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลี ยของด้านสิ ทธิ ของพนักงานสู งทีสุ ด ได้แก่
ผูบ้ งั คับ บัญชาให้โอกาสในการทํางานเท่าเที ย มกับ ผูอ้ ืน อยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี ยเท่ า กับ 3.57
รองลงมาคือได้รับสิ ทธิ ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตทีได้รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ 3.45 และค่าเฉลียของด้านสิ ทธิของพนักงานน้อยทีสุ ด คือเพือนร่ วมงานให้เกียรติและเคารพ
ในสิ ทธิส่วนบุคคล อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.37
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ตารางที 20 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ืน
N=115
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ด้านการทํางานร่ วมกันและ
ความสั มพันธ์ กบั ผู้อนื
. สามารถทํางานร่ วมกับคนใน
หน่วยงานได้เป็ นอย่างดี
. ได้รับความช่วยเหลือจาก
เพือนร่ วมงานเมือประสบ
ปัญหา
. ไม่มีอคติในเรื องเชื อชาติ
ศาสนา เพศ รู ปร่ าง หน้าตา
. มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์
กับบุคคลภายนอกองค์กร
ได้

ระดับความคิดเห็น
มาก
ทีสุ ด
7
(6.09)
6
(5.22)

ปาน
กลาง
51
31
(44.35) (26.96)
58
30
(50.43) (26.09)

น้ อย μ
ทีสุ ด
23
3
3.96
(20.00) (2.61)
18
3
3.41
(15.65) (2.61)

7
(6.09)
17
(14.78)

47
52
(40.87) (45.22)
52
40
(45.22) (34.78)

6
(5.22)
4
(3.48)

รวม

มาก

σ

ระดับ

ลําดับ

0.94

มาก

1

0.77

มาก

3

3.20
3
(2.61)
2
3.50
(1.74)

0.85

ปานกลาง

4

1.03

มาก

2

3.49

0.78

มาก

น้ อย

จากตารางที 20 พบว่า คุ ณ ภาพชี วิตในการทํา งาน ด้านการทํา งานร่ ว มกันและ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.49 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านการ
ทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนสู งทีสุ ด ได้แก่ สามารถทํางานร่ วมกับคนในหน่วยงานได้
เป็ นอย่างดี อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กบั
บุคคลภายนอกองค์กรได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.50 และค่าเฉลียของด้านการทํางาน
ร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนน้อยทีสุ ด คือไม่มีอคติในเรื องเชือชาติ ศาสนา เพศ รู ปร่ าง หน้าตา
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.20
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ตารางที 21 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
N=115
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ด้านความเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม
. งานได้รับการยอมรับว่ามี
ประโยชน์ต่อสังคม
. มีส่วนร่ วมในการรณรงค์และ
พัฒนาสังคมเสมอ
. ให้ความร่ วมมือในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
. มีความเห็นว่าอาชีพของท่าน
เป็ นอาชีพทีมีเกียรติ
. ภาคภูมิใจในองค์การและ
วิชาชี พทีมีต่อการพัฒนา
สังคม

มาก
ทีสุ ด
2
(1.74)
9
(7.83)
8
(6.96)
5
(4.35)
6
(5.22)
รวม

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
39
29
32
(33.91) (25.22) (27.83)
31
45
27
(26.96) (39.13) (23.48)
39
48
13
(33.91) (41.74) (11.30)
28
58
23
(24.35) (50.43) (20.00)
35
54
16
(30.43) (46.96) (13.91)

น้ อย
ทีสุ ด
13
(11.30)
3
(2.61)
7
(6.09)
1
(0.87)
4
(3.48)

μ

σ

ระดับ

ลําดับ

3.75

0.80

มาก

1

3.18

0.85

ปานกลาง

2

3.10

0.80

ปานกลาง

4

2.78

1.00

ปานกลาง

5

3.14

0.95

ปานกลาง

3

3.37

0.75

ปานกลาง

จากตารางที 21 พบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.37 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของด้านความเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมสู งทีสุ ด ได้แก่ งานได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อสังคม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ
3.75 รองลงมาคือมีส่วนร่ วมในการรณรงค์และพัฒนาสังคมเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.18 และค่าเฉลียของด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมน้อยทีสุ ด คือมีความเห็นว่าอาชีพของ
ท่านเป็ นอาชีพทีมีเกียรติ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.78
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ตอนที 4 ความสั มพันธ์ ระหว่างการรับรู้ บรรยากาศองค์ การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ
กับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานขององค์ ก รของพนัก งาน บริ ษัท นิ ต พอยน์ จํา กัด โดยใช้ ค่ า
สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient)
แสดงผลดังต่อไปนี
ตารางที 22 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน โดยรวม
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
การรับรู้บรรยากาศองค์การ

ค่ าสั มประสิ ทธิสหสั มพันธ์
(r)
0.704

แปลผล
สู ง

จากตารางที 22 แสดงให้เห็ นว่า เมื อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู ้ บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์
จํากัด โดยรวม พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
(r) มีค่าเท่ากับ 0.704 ซึ งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสู ง กล่าวคือถ้าพนักงาน บริ ษทั
นิ ตพอยน์ จํากัด มีการรับรู้บรรยากาศองค์การทีสู ง ก็จะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานเพิมขึนใน
ระดับสู ง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด รายด้าน สามารถอธิ บาย
ได้ดงั ต่อไปนี
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ตารางที 23 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชี วิตในการ
ทํางาน ด้านสภาพการทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ด้ านสภาพการทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริม
สุ ขภาพ
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
4. ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
5. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6. ด้านความสามัคคี
7. ด้านการเสี ยง
8. ด้านรางวัลและผลตอบแทน

ค่ าสั มประสิ ทธิสหสั มพันธ์
(r)

แปลผล

0.709
0.444
0.212
0.354
0.454
0.078
0.158
0.151

สู ง
ปานกลาง
ตํา
ตํา
ปานกลาง
สู ง
ตํามาก
ตํามาก

จากตารางที 23 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู้ บ รรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ด้านสภาพการทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ พบว่าส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับตํา
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ตารางที 24 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชี วิตในการ
ทํางาน ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ด้ านค่ าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
4. ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
5. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6. ด้านความสามัคคี
7. ด้านการเสี ยง
8. ด้านรางวัลและผลตอบแทน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ค่ าสั มประสิ ทธิสหสั มพันธ์
(r)
0.752
0.400
0.274
0.488
0.150
0.198
0.059
0.318

แปลผล
สู ง
ตํา
ตํา
ปานกลาง
ตํามาก
ตํามาก
ตํามาก
ตํา

จากตารางที 24 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู้ บ รรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม พบว่าส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับตํา
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ตารางที 25 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชี วิตในการ
ทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ด้ านการพัฒนาความสามารถของตนเอง
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
4. ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
5. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6. ด้านความสามัคคี
7. ด้านการเสี ยง
8. ด้านรางวัลและผลตอบแทน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ค่ าสั มประสิ ทธิสหสั มพันธ์
(r)
0.809
0.535
0.423
0.138
0.230
0.249
0.251
0.553

แปลผล
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํามาก
ตํา
ตํา
ตํา
ปานกลาง

จากตารางที 25 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู้ บ รรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง พบว่าส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
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ตารางที 26 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชี วิตในการ
ทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ด้ านการพัฒนาความสามารถของตนเอง
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
4. ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
5. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6. ด้านความสามัคคี
7. ด้านการเสี ยง
8. ด้านรางวัลและผลตอบแทน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ค่ าสั มประสิ ทธิสหสั มพันธ์
(r)
0.508
0.658
0.659
0.546
0.394
0.548
0.497
0.196

แปลผล
ปานกลาง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ตํา
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํา

จากตารางที 26 ความสัม พันธ์ ระหว่า งความสั มพันธ์ ระหว่างการรั บรู้ บ รรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง พบว่าส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับสู ง
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ตารางที 27 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชี วิตในการ
ทํางาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่ วนตัว
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ด้ านความสมดุลระหว่างชี วติ งานกับชีวติ ส่ วนตัว
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
4. ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
5. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6. ด้านความสามัคคี
7. ด้านการเสี ยง
8. ด้านรางวัลและผลตอบแทน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ค่ าสั มประสิ ทธิสหสั มพันธ์
(r)
0.534
0.745
0.785
0.621
0.594
0.768
0.794
0.616

แปลผล
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง

จากตารางที 27 ความสัม พันธ์ ระหว่า งความสั มพันธ์ ระหว่างการรั บรู้ บ รรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่ วนตัว พบว่าส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับสู ง
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ตารางที 28 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชี วิตในการ
ทํางาน ด้านสิ ทธิของพนักงาน
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ด้ านสิ ทธิของพนักงาน
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
4. ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
5. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6. ด้านความสามัคคี
7. ด้านการเสี ยง
8. ด้านรางวัลและผลตอบแทน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ค่ าสั มประสิ ทธิสหสั มพันธ์
(r)
0.584
0.629
0.743
0.661
0.587
0.675
0.774
0.694

แปลผล
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง

จากตารางที 28 ความสัม พันธ์ ระหว่า งความสั มพันธ์ ระหว่างการรั บรู้ บ รรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน พบว่าส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับสู ง
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ตารางที 29 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชี วิตในการ
ทํางาน ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ด้ านการทํางานร่ วมกันและความสั มพันธ์ กบั ผู้อนื
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
4. ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
5. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6. ด้านความสามัคคี
7. ด้านการเสี ยง
8. ด้านรางวัลและผลตอบแทน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ค่ าสั มประสิ ทธิสหสั มพันธ์
(r)
0.632
0.765
0.664
0.608
0.587
0.734
0.673
0.538

แปลผล
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
ปานกลาง

จากตารางที 29 ความสัม พันธ์ ระหว่า งความสั มพันธ์ ระหว่างการรั บรู้ บ รรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน พบว่าส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับสู ง
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ตารางที 30 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชี วิตในการ
ทํางาน ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน
4. ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
5. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6. ด้านความสามัคคี
7. ด้านการเสี ยง
8. ด้านรางวัลและผลตอบแทน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ค่ าสั มประสิ ทธิสหสั มพันธ์
(r)
0.783
0.647
0.643
0.508
0.734
0.758
0.624
0.634

แปลผล
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

จากตารางที 30 ความสัม พันธ์ ระหว่า งความสั มพันธ์ ระหว่างการรั บรู้ บ รรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด จําแนกตามคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม พบว่าส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับสู ง

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด ผูว้ ิจยั นําผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบการ
บรรยายตามลําดับ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงาน บริ ษทั
นิ ตพอยน์ จํากัด เพือศึกษาระดับคุ ณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด
และเพือศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ขององค์กรของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ พนักงานประจําของ บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด หมู่
ตําบลถนนขาด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน คน (ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ บริ ษทั นิ ต
พอยน์ จํากัด, )
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) การสร้าง
เครื องมือในการวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั สร้ างขึนโดยการศึกษาเอกสาร ตําราวิชาการ และผลงานวิจยั ที
เกียวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน
การหาคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ด้านความเทียงตรง (Content Validity) โดยนํา
แบบสอบถามให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้อง ส่ วนคุณภาพด้านความเชือมัน (Reliability)
โดยนําไปทดลองใช้ (Pre-test) กับพนักงานทีไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน จากนันหาความ
เชือมันโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป โดยใช้สถิติการแจก
แจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient)
ผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นรู ปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่ง
เนือหาเป็ น 4 ตอน ดังนี
ตอนที 1 การวิเคราะห์ ข ้อมู ลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน อัตราเงินเดือน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน โดยใช้สถิติค่า
ร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี (Frequency)
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ตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู้บรรยากาศองค์การ แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านการยอมรับความ
ขัด แย้ง ด้า นมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง าน ด้า นความสามัค คี ด้า นการเสี ยง และด้า นรางวัล และ
ผลตอบแทน โดยใช้สถิติค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพชี วิตในการทํางาน แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ด้าน
สภาพการทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม ด้านการ
พัฒนาความสามารถของตนเอง ด้า นความก้า วหน้าและมันคงในการทํา งาน ด้า นความสมดุ ล
ระหว่างชี วิตงานกับชี วิตส่ วนตัว ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์
กับผูอ้ ื น และด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้สถิ ติค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชีวิตในการทํางานขององค์กรของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด โดยใช้ค่า
สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํา งานของพนัก งาน บริ ษ ัท นิ ต พอยน์ จํา กัด สามารถสรุ ปผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ที ได้จ าก
แบบสอบถาม และการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง มีรายละเอียดดังนี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล พบว่าเป็ นเพศชายจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. และเป็ นเพศหญิงจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่มีอายุ ถึง ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่ วนใหญ่จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่มีอายุการทํางาน
- ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่มีอตั ราเงินเดือน , – , บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนพอใช้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2. การวิเคราะห์ ข ้อมู ล การรั บ รู้ บ รรยากาศองค์ก าร แบ่งออกเป็ น ด้า น คื อ ด้า น
โครงสร้างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุ น ด้านการยอมรับความ
ขัด แย้ง ด้า นมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง าน ด้า นความสามัค คี ด้า นการเสี ยง และด้า นรางวัล และ
ผลตอบแทน พบว่าการรับรู ้ บรรยากาศองค์การ อยู่ในระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.56 โดย
ค่าเฉลียของการรับรู ้บรรยากาศองค์การสู งทีสุ ดคือด้านการเสี ยง อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี ยเท่ากับ
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3.68 รองลงมาคือด้านรางวัลและผลตอบแทน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.62 และค่าเฉลีย
ของการรับรู ้บรรยากาศองค์การน้อยทีสุ ดคือด้านการยอมรับความขัดแย้ง อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.14
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพชีวิตในการทํางาน แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ด้านสภาพ
การทํา งานที ปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้า นค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม ด้านการ
พัฒนาความสามารถของตนเอง ด้า นความก้า วหน้าและมันคงในการทํา งาน ด้า นความสมดุ ล
ระหว่างชี วิตงานกับชี วิตส่ วนตัว ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์
กับผูอ้ ืน และด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.49 โดย
ค่าเฉลียของคุณภาพชี วิตในการทํางานสู งทีสุ ดคือด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.53 รองลงมาคือด้านความก้าวหน้าและมันคงในการทํางาน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.52 และค่าเฉลียของคุณภาพชีวิตในการทํางานน้อยทีสุ ดคือด้านการ
พัฒนาความสามารถของตนเอง อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.98
4. การวิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งความสัม พันธ์ ระหว่า งการรั บ รู้ บรรยากาศ
องค์การกับคุ ณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด โดยรวม พบว่า มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.704 ซึ ง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันในระดับสู ง กล่าวคือถ้าพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด มีการ
รับรู ้บรรยากาศองค์การทีสู ง ก็จะทําให้คุณภาพชีวติ ในการทํางานเพิมขึนในระดับสู ง
การอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล พบว่าเป็ นเพศชายจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. และเป็ นเพศหญิงจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่มีอายุ ถึง ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่ วนใหญ่จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน คน คิ ดเป็ นร้อยละ
. ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่มีอายุการทํางาน
- ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่มีอตั ราเงินเดือน , – , บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนพอใช้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ซึ งได้มาจากจํานวนประชากรที ใช้ในการศึกษาครั งนี คือ พนักงานประจํา ของ บริ ษ ทั นิ ตพอยน์
จํากัด หมู่ ตําบลถนนขาด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน คน ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์ บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด
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2. ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลการรับรู้ บรรยากาศองค์การ แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านการยอมรับความ
ขัด แย้ง ด้า นมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง าน ด้า นความสามัค คี ด้า นการเสี ยง และด้า น รางวัล และ
ผลตอบแทน พบว่าการรับรู ้ บรรยากาศองค์การ อยู่ในระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.56 โดย
ค่าเฉลียของการรับรู ้บรรยากาศองค์การสู งทีสุ ดคือด้านการเสี ยง อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ
3.68 รองลงมาคือด้านรางวัลและผลตอบแทน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.62 และค่าเฉลีย
ของการรับรู ้บรรยากาศองค์การน้อยทีสุ ดคือด้านการยอมรับความขัดแย้ง อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.14 ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนงเยาว์ แก้วมรกต ( ) ได้ศึกษาเรื องผลของ
การรั บ รู ้ บ รรยากาศองค์ ก ารที มี ต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานบุ ค คลในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า พนักงานมีระดับการรับรู้ บรรยากาศในทางทีดี มาก และมี
ระดับความผูกพันสู ง ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับตําแหน่ง มีผลต่อการรับรู้ บรรยากาศองค์การ
ของพนักงานบุคคล โดยพนักงานบุคคลระดับบังคับบัญชา จะมีระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ
ในทางที ดี มากกว่าพนักงานบุคคลระดับปฏิ บตั ิการ แต่อายุ ระดับการศึ กษา และระยะเวลาการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ไม่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ บ รรยากาศองค์ก ารของพนัก งานบุ ค คล ส่ ว นตัว แปรการรั บ รู้
บรรยากาศทีมีอิทธิ พลในการทํานายความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบุคคล ได้แก่ ค่าตอบแทน
โครงสร้างองค์การ ลักษณะงาน และการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา และยังขัดแย้งกับงานวิจยั
ของวรนุ ช ทองไพบู ล ย์ ( ) ได้ศึ ก ษาเรื องบรรยากาศองค์ก ารและความผูก พันต่ อ องค์ก าร
ผลการวิจยั พบว่าพนักงานบริ ษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด มีการรับรู้บรรยากาศองค์การ
โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง สําหรับปั จจัยทีมีผลทําให้การรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงาน
แตกต่า งกัน คื อ อัต ราเงิ น เดื อ น หน่ ว ยงานที สัง กัด ในขณะที ปั จ จัย อื นๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพทางการสมรสและระยะเวลาในการทํางาน ไม่มีผลทําให้การรับรู้ บรรยากาศ
องค์การของพนักงานแตกต่างกัน
อธิ บ ายได้ว่า บรรยากาศองค์ก ารคื อตัว แปรชนิ ด ต่ า งๆ เมื อนํา มารวมกันแล้ว มี
ผลกระทบต่อระดับของการทํางานหรื อการปฏิบตั ิงานของผูด้ าํ เนินงานภายในองค์การ แต่อย่างไรก็
ตามตัวแปรของบรรยากาศองค์การนัน จะมีผลกระทบแตกต่างกันสุ ดแต่ว่าผูป้ ฏิบตั ิงานนันๆเป็ น
อย่างไรแตกต่างอย่างไรด้วย เราอาจสรุ ปความหมายของบรรยากาศองค์การโดยรวมเอาลักษณะ
หรื อคุณสมบัติสําคัญๆมาอธิ บายได้ ประการ (เทพนม เมืองแมน และสวิง สุ วรรณ
: ) คือ . เป็ นคุ ณลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ขององค์การหนึ งๆ ซึ งทําให้องค์การนันๆมี
ความแตกต่างไปจากองค์การอืนๆ . เกิดจากการรับรู้ (Perceived) ของสมาชิ กในองค์การเกียวกับ
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สภาพแวดล้อมต่างๆ เกียวกับงานและตัวคนในองค์การ มากกว่าจะเป็ นภาพทีแท้จริ งซึ งดํารงอยูใ่ น
องค์การ . การรับรู ้และความเข้าใจดังกล่าวมีอิทธิ พลตอพฤติกรรมของสมาชิ กในองค์การ กล่าว
โดยสรุ ป บรรยากาศองค์การเป็ นกระบวนการทางด้านจิตวิทยาของการรับรู้ ในสิ งทีจับต้องได้ ซึ ง
เปลียนไปเป็ นภาพทีเป็ นนามธรรมของสภาพการหนึงๆโดยมีอิทธิ พลทางด้านจิตวิทยาเป็ นตัวกํากับ
คนในองค์การจะแปลง (Transfer) ความคิดทีมีต่อเหตุการณ์ และเงื อนไขต่างๆไปสู่ การอธิ บาย
ความหมายทางด้านจิตวิทยา เช่น ความอบอุ่น ความก้าวหน้าในการทํางาน เป็ นต้น และสิ งนันจะมี
ความสําคัญต่อการคาดคะเนและทําความเข้าใจพฤติกรรม บรรยากาศองค์การคือการรับรู้หรื อความ
เข้าใจของสมาชิ กในองค์การที มี ต่อองค์การทีเขาทํางานอยู่ ซึ งการรับรู้ นีมีต่อลักษณะต่างๆ เช่ น
โครงสร้างขององค์การ การปฏิสัมพันธ์ การให้ผลตอบแทน การสนับสนุ นในองค์การ ความเป็ น
อิสระของสมาชิ กในองค์การ พฤติกรรมการบริ หารอันเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การ ทังนี
อาจรับรู ้ ได้ทงทางตรงหรื
ั
อโดยทางอ้อม โดยทีการรับรู้นนมี
ั อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของสมาชิ กใน
องค์ก าร (นภาพร ศรี ป ระดิ ษฐ์กุล
: ) โดยบรรยากาศองค์ก ารช่ วยวางรู ป แบบและความ
คาดหวังของสมาชิกต่อองค์ประกอบต่างๆขององค์การ บรรยากาศองค์การเป็ นตัวกําหนดทัศนคติที
ดี และความพอใจทีจะอยูใ่ นองค์การ หากต้องการปรับปรุ งเปลียนแปลงหรื อพัฒนาองค์การแล้ว สิ ง
ที ต้องพิจารณาก่ อนอื นคื อบรรยากาศองค์การ นอกจากนันบรรยากาศองค์ก ารมี ความสํา คัญต่ อ
สมาชิ กองค์การในทุ กระดับ ไม่ว่าจะเป็ น ระดับผูบ้ ริ หารหรื อบุคลากรอืนๆในองค์การ และยังมี
ความสําคัญต่อการบริ หารงานอีกด้วย ดังนันหากจะวิเคราะห์พฤติกรรมการทํางานของสมาชิ กใน
องค์การ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การจึงต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในองค์การ
(Internal Environment) หรื อบรรยากาศองค์การ ซึ งมี อิทธิ พลในการกําหนดทัศนคติและพฤติกรรม
ในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกในองค์การ ดังนันจึงทําให้การรับรู้บรรยากาศองค์การอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลคุ ณภาพชี วิตในการทํางาน แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ด้าน
สภาพการทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม ด้านการ
พัฒนาความสามารถของตนเอง ด้า นความก้า วหน้าและมันคงในการทํา งาน ด้า นความสมดุ ล
ระหว่างชี วิตงานกับชี วิตส่ วนตัว ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์
กับผูอ้ ืน และด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.49 โดย
ค่าเฉลี ยของคุณภาพชี วิตในการทํางานสู งทีสุ ดคือด้านค่าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.53 รองลงมาคือด้านความก้าวหน้าและมันคงในการทํางาน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.52 และค่าเฉลียของคุณภาพชีวิตในการทํางานน้อยทีสุ ดคือด้านการ
พัฒนาความสามารถของตนเอง อยู่ในระดับ ปานกลาง มี ค่าเฉลี ยเท่า กับ 2.98 ซึ งสอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของวรวุฒิ แก้วทองใหญ่ ( ) ได้ศึกษาเรื องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) มี คุ ณภาพชี วิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับสู ง เมือพิจารณาคุ ณภาพชี วิตการ
ทํางานเป็ นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน มีคุณภาพชีวิตการทํางานสู งสุ ด คือ
ด้านสภาพทางการทํางานทีปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ รองลงมาคือ ด้านจังหวะชี วิต และด้าน
สิ ทธิ ส่วนบุคคล โดยในด้านสภาพทางการทํางานทีปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ พนักงานมีความ
คิดเห็ นว่า ในบริ เวณที ทํางานมีความสะอาดแสงสว่างเพี ยงพออากาศถ่า ยเทสะดวก เอือต่อการ
ปฏิบตั ิงาน ในด้านจังหวะชี วิต พนักงานมีความคิดเห็นว่า การทํางานไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนิน
ชี วิต และในด้านสิ ท ธิ ส่ วนบุค คล พนัก งานมี ค วามคิ ดเห็ นว่า ผูบ้ งั คับ บัญ ชาไม่ก้าวก่ ายในเรื อง
ส่ วนตัวทีไม่เกี ยวข้องกับการทํางาน ผลการเปรี ยบความแตกต่างของคุณภาพชี วิตการทํางานของ
พนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้
ตําแหน่งงานและประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี
อยุธ ยาจํากัด (มหาชน) สํา นัก งานใหญ่ แตกต่า งกันที ระดับ นัย สํา คัญ . และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของมัลลิกา เมฆรา ( ) ได้ศึกษาเรื องคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานธนาคารกสิ กร
ไทย สั งกัดสํา นักงานเขต จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึ ก ษาพบว่า คุ ณภาพชี วิตการทํางานของ
พนักงานธนาคารกสิ กรไทย สังกัดสํานักงานเขต จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื อจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่ามี ด้านทีระดับคุ ณภาพชี วิตการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
โอกาสการพัฒนาขีดความรู ้ ความสามารถมีค่าเฉลี ยระดับคุณภาพสู งสุ ด รองลงมา คือ การทํางาน
ร่ วมกัน และความสัม พันธ์ ก ับบุ คคลอื น จังหวะชี วิต ค่า ตอบแทนที เพี ยงพอและความเป็ นธรรม
ความก้าวหน้าและความมันคงในหน้าทีการงาน การมีส่วนร่ วมในสังคม ตามลําดับ จากการทดสอบ
สมบัติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั คุ ณภาพชีวิตการทํางาน มีเพียงปั จจัยด้าน
องค์การและการจัดการเท่านัน ทีมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ การทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิต
อธิ บ ายได้ว่า คุ ณ ภาพชี วิต ในการทํา งานคื อ การให้ โ อกาสกับ พนัก งานในการ
ตัดสิ นใจในงานทีรับผิดชอบ การจัดสถานทีทํางานของตนและอะไรก็ตามทีพนักงานต้องการจะทํา
นอกจากนีพนักงานยังต้องการให้หวั หน้าปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเป็ นกันเอง ข้อมูลข่าวสารต่างๆใน
องค์กร ไม่ได้มาจากระดับบริ หารเพียงอย่างเดียว ควรทีจะได้มาจากพนักงานด้วย การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุ ขเป็ นอีกสิ งหนึงทีจะทําให้มีคุณภาพชีวติ ในการทํางานทีดี ภาพรวมของประสบการณ์
ทํางานของบุคคลซึ งแสดงออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทีมีต่องาน อาชีพ ตลอดจนองค์การ
ดังนันการทีบุคคลมีผลงานทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งย่อมแสดงว่าบุคคลมีความพึงพอใจในงานสู งด้วย
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คุณภาพชีวติ ในการทํางานจึงเป็ นผลสะท้อนของการบริ หารงานทีดี เช่น การให้พนักงานมีส่วนร่ วม
ได้รับผิดชอบงานและตัดสิ นใจงานร่ วมกัน การไว้วางใจให้อิสระในการทํางานของพนักงานมาก
ขึนอีกทังการให้สิงตอบแทนทียุติธรรม สิ งเหล่านีล้วนช่วยให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดีและองค์การประสบความสําเร็ จอย่างสู ง (ประเสริ ฐ กลินหอม : ) ดังนันคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานทีดี จึงประกอบด้วยเรื องเกี ยวกับสภาพการทํางานทัวไป ซึ งเป็ นระดับพืนฐานของกฎหมาย
มาตรการเหล่านี ควรได้รับการปรับปรุ งเพือพัฒนาคุ ณภาพชี วิตการทํางานได้ดีขึน การได้รับการ
ปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรมในการทํางานซึ งเป็ นความต้องการของคนงานทีจะได้รับความยุติธรรมจาก
การทํางานในแง่การกระทําอย่างเป็ นธรรมต่อบุคคล การให้โอกาสคนงานเข้าไปมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจในการทํางาน ส่ งเสริ มให้คนงานมีโอกาสในความก้าวหน้าในอาชี พการงานของตนโดย
การให้คนงานได้ทาํ งานทีมีความท้าทาย และวงจรชีวติ การทํางานเป็ นอีกมิติทีให้ความสําคัญต่อการ
ทํางานกับช่วงชี วิตคนงานให้มีการผสมกลมกลืนกัน การทํางานเป็ นอีกเรื องทีต้องดําเนิ นไปตลอด
ชี วิตคน ซึ งมีความสัมพันธ์กบั ครอบครัวและสังคมของคนงาน ด้วยเหตุนีทังสถานภาพทางสังคม
และความก้าวหน้าในสายอาชีพกับวิถีชีวิตจึงต้องมีความสอดคล้องกัน ด้วยเหตุนีจึงทําให้คุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานอยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ บรรยากาศ
องค์การกับคุ ณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด โดยรวม พบว่า มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.704 ซึ ง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันในระดับสู ง กล่าวคือถ้าพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด มีการ
รับรู ้บรรยากาศองค์การทีสู ง ก็จะทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานเพิมขึนในระดับสู ง ซึ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของปฐมมา วงษ์อุ่น ( ) ได้ศึกษาเรื องความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ บรรยากาศ
องค์ก ารกับ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของพนัก งานในโรงงานอุ ต สาหกรรม: กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท
เอ็ น เอ็ ม บี พ รี ซิ ชัน บอลล์ ส จํา กัด กลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน
คน พบว่า พนัก งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีการรับรู้บรรยากาศองค์การและมีคุณภาพชี วิตการทํางานในระดับปานกลาง การ
รับรู ้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในโรงงาน
อุ ตสาหกรรม อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที ระดับ . และยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของชนกัน ต์
เหมื อ นทัพ (
) ได้ศึ ก ษาเรื องปั จ จัย ที มี ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของพนัก งานโรงงาน
อุ ต สาหกรรมในอํา เภอพระประแดง จัง หวัด สมุ ท รปราการ กลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน
คน ผล
การศึกษาพบว่า . คุ ณภาพชี วิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง . ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานโรงงาน
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อุตสาหกรรมในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึ ก ษา ตําแหน่ งงาน ไม่มี ผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํา งาน ส่ ว นประสบการณ์ ก ารทํางาน และ
เงิ นเดื อนประจํา มี ผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (p < . ) . ปั จจัย
บรรยากาศองค์การมี ผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < . )
. บรรยากาศองค์การทัง ด้าน ได้แก่ ขนาดโครงสร้างขององค์การ ความซับซ้อนของระบบ แบบ
ความเป็ นผูน้ าํ เป้ าหมายขององค์การ การติดต่อสื อสารภายในองค์การ สามารถพยากรณ์คุณภาพ
ชีวติ การทํางาน โดยสามารถพยากรณ์ได้เท่ากับ . %
อธิบายได้วา่ บรรยากาศองค์การจะเป็ นสิ งทีพนักงานในองค์การรับรู้จากสภาพการ
ทํางานทีตนปฏิบตั ิงานอยู่ อย่างไรก็ตามเป็ นสิ งทีนํามาพิจารณาว่าบรรยากาศองค์การทีมีอิทธิ พลต่อ
การปฏิ บตั ิงานของพนักงานนันประกอบไปด้วยอะไรหรื อมีปัจจัยประกอบอะไรบ้าง บรรยากาศ
องค์การทีทําให้คุณภาพชี วิตในการทํางานดีขึนมีดงั ต่อไปนี . การติดต่อสื อสารภายในองค์การ คือ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานรู ้ ความเป็ นไปภายในหน่ วยงาน ผูบ้ งั คับบัญชาแสดงความใจกว้างทีจะติ ดต่อสื อสาร
อย่างเปิ ดเผยเพือให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านได้รับ ข้อมูล ข่าวสารที ถู ก ต้อง อัน จะนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านให้
ได้ผลดี . การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ คือผูป้ ฏิบตั ิงานมีส่วนในการกําหนดเป้ าหมายการทํางาน
การตัดสิ นใจในเรื องงานทุกระดับถ้ามีข่าวสารเพียงพอในการตัดสิ นใจ หากการตัดสิ นใจดังกล่าวมี
ผลกระทบถึ งใครแล้วผูบ้ งั คับบัญชาจะขอความคิดเห็นของผูน้ ันด้วย . การคํานึ งถึ งผูป้ ฏิ บตั ิงาน
หมายถึง องค์การเอาใจใส่ จดั สวัสดิการ ปรับปรุ งสภาพการทํางานให้ผปู้ ฏิบตั ิงานรู้สึกพอใจในการ
ทํางาน . อํานาจและอิทธิ พลในองค์การ ทังจากผูบ้ งั คับบัญชาและตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเอง . เทคนิ ค
วิทยาการที ใช้ในหน่ วยงาน คือ เทคนิ คทีใช้ในหน่ วยงานมีการปรั บปรุ งอย่างรวดเร็ วเป็ นไปตาม
สภาพแวดล้อม เครื องมือและทรัพยากรทีใช้ในหน่ วยงานได้รับการจัดการเป็ นอย่างดี . แรงจูงใจ
บรรยากาศทีถือว่าดี นนจะต้
ั
องมีลกั ษณะยอมรับความแตกต่างและความไม่ลงรอยกันขององค์การ
องค์ก ารพร้ อมจะสนับสนุ นให้ผูป้ ฏิ บตั ิง านขยันขันแข็ง ทํา งานหนัก เพือเงิ น เพือเลื อนตํา แหน่ ง
เพือให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน จากทีกล่าวมาสามารถสรุ ปได้วา่ บรรยากาศองค์การคือทุก
สิ งทุกอย่างทีประกอบขึนมาภายในองค์การ เป็ นสิ งทีทําให้องค์การหนึ งแตกต่างจากองค์การหนึ ง
ความรู ้ สึ ก หรื อความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลที มี ต่ อ สภาพแวดล้อ มในการทํา งานในองค์ก าร อัน
เนืองมาจากการรับรู ้และความเข้าใจของบุคคลทังทางตรงและทางอ้อม ซึ งส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การทํา งานและความสํ า เร็ จ ในองค์ ก าร ด้ ว ยเหตุ นี จึ ง ทํา ให้ ก ารรั บ รู้ บ รรยากาศองค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิ ตพอยน์ จํากัด ผูศ้ ึกษาขอนําเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ ง
อาจเป็ นประโยชน์ในการสร้างคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ในประเด็นดังต่อไปนี
. จากการศึกษา พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน หากองค์การมีความต้องการให้พนักงานเกิดการรับรู้บรรยากาศองค์การ องค์การควรจะ
มีการส่ งเสริ มค่านิ ยมในการทํางานทังภายในและภายนอก เช่น ให้งานทีท้าทาย เปิ ดโอกาสในการ
ทํางาน เพิมหน้าทีความรับผิดชอบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันควรจัดให้มีสวัสดิการทีดี
ความมันคงปลอดภัยในงาน ให้มีเวลาว่างกับครอบครัว และมีสังคมกว้างขวางขึนให้แก่พนักงาน
เพือทําให้เกิดความพึงพอใจและนําไปสู่ การทุ่มเทลงมือปฏิบตั ิงานออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อัน
จะนําไปสู่ คุณภาพชีวติ ในการทํางานทีดี
. ควรทําการศึ กษาตัวแปรอืน ๆ เพิมเติม อาทิเช่น ความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน
ต่อองค์การ ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล หรื อวัฒนธรรมองค์การ ทีส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน
เพือให้งานวิจยั มีความชัดเจนมากขึน ตลอดจนสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
มากขึน
. ควรมีการศึก ษาปั ญหาทีเป็ นอุปสรรคต่อการรับรู้บรรยากาศองค์การ และคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางาน เพือนําเป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขององค์การอย่างถูกต้องและเหมาะสม
. ควรมี การศึ กษาว่าปั จจัยใดส่ งผลให้พ นักงานมีการรั บรู้ บรรยากาศองค์การ และ
คุณภาพชีวติ ในการทํางานแตกต่างกัน
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แบบสอบถาม
เรือง
ความสั มพันธ์ ระหว่างการรับรู้ บรรยากาศองค์ การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ของพนักงาน บริษัท นิตพอยน์ จํากัด
คําชี แจงแบบสอบถามฉบับ นี เป็ นส่ วนหนึ งของการทําวิจยั ในระดับปริ ญญาโท หลัก สู ตรศิล ป
ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับคุณภาพ
ชีวติ ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นิตพอยน์ จํากัด โดยแบบสอบถามชุดนีแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
ดังนี
ส่ วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที 2 แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศองค์การ
ส่ วนที 3 แบบถามสอบถามคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ส่ วนที 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆ
โปรดคําถามในตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็ นจริ งของท่าน หรื อตามความคิดเห็น
ของท่านให้ครบทุกข้อ โดยคําตอบของท่านจะถือเป็ นความลับ และจะไม่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของท่ านแต่ป ระการใด ผูว้ ิจยั จะเก็ บ ข้อมูล ที ได้รับ จากท่า นไปสรุ ป ผลวิจยั เป็ นภาพรวมเท่า นัน
ผลการวิจยั ทีได้จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งและพัฒนาองค์การต่อไป
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งทีท่านให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในครังนี
ตั น ห ย ง ชุ น ศิ ริ ท รั พ ย์
นัก ศึ ก ษาหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาการจั ด การภาครั ฐ และภาคเอกชน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร
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ส่ วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี แจง : โปรดเขียนเครื องหมายถูก 3 ลงใน ( ) หรื อเติ ม ข้อความลงในช่ องว่างที เป็ นจริ ง
สําหรับท่าน
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ
( ) ตํากว่า 21 ปี

( ) 21 ถึง 25 ปี

( ) 26 ถึง 30 ปี

( ) 31 ถึง 35 ปี

( ) 36 ถึง 40 ปี

( ) 41 ถึง 45 ปี

( ) 45 ปี ขึนไป
3. ระดับการศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น

( ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า

( ) อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า

( ) ปริ ญญาตรี

( ) ปริ ญญาโท

( ) อืนๆ (โปรดระบุ).......................

4. สถานภาพการสมรส
( ) โสด

( ) สมรส

( ) หม้าย/หย่าร้าง

( ) สมรสแต่แยกกันอยู่

( ) ไม่ได้สมรสแต่อยูด่ ว้ ยกันกับคู่ครอง
5. อายุการทํางาน
( ) ตํากว่า 2 ปี

( ) 2 – 5 ปี

( ) 6 - 9 ปี

( ) 10 ปี ขึนไป

6. อัตราเงินเดือน
( ) ตํากว่า 7,000 บาท

( ) 7,001 – 10,000 บาท

( ) 10,001 – 15,000 บาท

( ) 15,001 – 20,000 บาท

( ) 20,001 - 25,000 บาท

( ) 25,000 บาทขึนไป
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7. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
( ) พอใช้
( ) มีหนีสิ น

( ) ไม่พอใช้
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ส่ วนที 2 แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศองค์การ
คําชี แจง : โปรดเขี ยนเครื องหมายถูก 3 ลงในช่ องว่างตามการรั บรู้ของท่านทีมีต่อบรรยากาศ
องค์การ

ข้ อ

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

การรับรู้ บรรยากาศองค์ การ
ด้ านโครงสร้ างองค์ การ
หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารแบ่ ง หน้ า ที อย่ า งเป็ น
ระบบ
หน่ วยงานของท่านมีการกระจายอํานาจตัดสิ นใจ
ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในระดับต่างๆ
หน่ ว ยงานของท่ า นมี ข ั นตอนการทํ า งานที
เหมาะสม ทํา ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปอย่ า ง
คล่องตัว
หน่ วยงานของท่านมีการปฏิบตั ิงานตามสายงาน
อย่างชัดเจน
หน่ ว ยงานของท่ า นมี บุ ค ลากรเพี ย งพอต่ อ การ
ปฏิบตั ิงาน
หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารติ ด ต่ อ สื อสารภายใน
หน่วยงานอย่างทัวถึงและรวดเร็ วเสมอ
ด้ านความรับผิดชอบ
ปริ มาณงานทีท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
ท่านรับรู ้ถึงหน้าทีตนเองเสมอ
ท่านมีอิสระในการตัดสิ นใจเต็มทีในงานทีได้รับ
มอบหมาย
เมื อเกิ ดปั ญหาเรื องการทํางานท่านจะรี บ หาทาง
แก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนทันที

ระดับการรับรู้
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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ข้ อ

11
12
13
14
15

16
17
18
19

20

การรับรู้ บรรยากาศองค์ การ
ด้ านความอบอุ่นและการสนับสนุน
หน่ ว ยงานของท่ า นมี บ รรยากาศการทํา งานที
อบอุ่น
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเป็ นกันเองและเปิ ดโอกาส
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเข้าพบปรึ กษาได้เสมอ
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านให้ความช่ วยเหลือแก่ท่าน
เสมอเมือท่านมีปัญหาแม้วา่ จะเป็ นเรื องส่ วนตัวไม่
เกียวกับงาน
หน่ วยงานของท่านมีการให้การอบรมความรู้กบั
พนักงานในการปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานของท่านจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพืออํานวย
ความสะดวกสําหรับการปฏิบตั ิงาน
ด้ านการยอมรับความขัดแย้ง
ผู้บ ัง คับ บัญ ชาเปิ ดโอกาสให้ พ นั ก งานแสดง
ความเห็นต่อกรณี ความขัดแย้งต่างๆทีเกิดขึน
เมือมีความขัดแย้งเกิดขึนบุคลากรในหน่วยงานจะ
มี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาความขัด แย้ง ที เกิ ด ขึ นด้ ว ย
เหตุผลและตรงไปตรงมา
ท่านสามารถโต้แย้งกับเพือนร่ วมงานในเรื องงาน
ได้เสมอ
เมื อท่ า นมี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งจากผู้อื น ท่ า น
มักจะใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจ
ด้ านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน่ ว ยงานมี ก ารตังมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านไว้
อย่างชัดเจนเพือให้เป็ นทีรับทราบและปฏิบตั ิงาน
ไปในทางเดียวกัน

ระดับการรับรู้
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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ข้ อ
21
22
23

24
25
26
27

28
29
30
31
32

การรับรู้ บรรยากาศองค์ การ
พนั ก งานส่ วนใหญ่ ย อมรั บมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานทีหน่วยงานตังไว้
ท่านสามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้ตรงตามมาตรฐานที
กําหนดไว้
พนักงานมีการปรับปรุ งการทํางานเสมอเพือให้ได้
งานตามมาตรฐาน
ด้ านความสามัคคี
การพบปะสังสรรค์ในหน่วยงานของท่านเป็ นไป
อย่างกว้างขวางฉันท์มิตรและมีความไว้วางใจกัน
ท่านสามารถทํางานร่ วมกับเพือนร่ วมงานได้เป็ น
อย่างดี
ท่านและเพือนร่ วมงานร่ วมกันปฏิบตั ิงานให้ตรง
ตามเป้ าหมายขององค์การ
ท่านและเพือนร่ วมงานเต็มใจให้ความร่ วมมือใน
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน
ด้ านการเสี ยง
ผูบ้ งั คับ บัญชาในหน่ วยงานของท่านยอมรั บ ใน
การตัดสิ นใจของพนักงาน
ท่านมี การตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาทีเกิ ดขึ นกับงาน
ของท่าน โดยไม่ตอ้ งขอคําปรึ กษากับผูอ้ ืน
ท่านกล้าทีจะแสดงความคิดเห็นเพือพัฒนาระบบ
การทํางานกับผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน
ท่านมักหาวิธีการทํางานแบบใหม่ๆเพือให้เกิดผล
ผลิตสู งสุ ด โดยไม่ตอ้ งรอคําสังจากผูบ้ งั คับบัญชา
ท่านกล้าตัดสิ นใจเปลี ยนแปลงวิธีการปฏิบตั ิงาน
ให้เหมาะสมกับความถนัดของท่าน

ระดับการรับรู้
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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ข้ อ

การรับรู้ บรรยากาศองค์ การ
ด้ านรางวัลและผลตอบแทน

33
34
35
36

หน่ วยงานของท่านมีการเลื อนตําแหน่งอย่างเป็ น
ธรรม
เงิ นเดื อนที ท่า นได้รับ ปั จจุ บ นั มี ความเหมาะสม
เพียงพอแล้ว
การพิจารณาความดีความชอบของบริ ษทั มีความ
เป็ นระบบ ชัดเจน
ผู้บ ั ง คั บ บั ญ ชามั ก จะชมเชยพนั ก งานที มี ผ ล
ปฏิบตั ิงานดี

ระดับการรับรู้
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด

104
ส่ วนที 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
คําชีแจง : โปรดเขียนเครื องหมายถูก 3 ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด

ข้ อ

37
38
39
40
41

42

43
44

คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ด้ านสภาพการทํางานทีปลอดภัย และส่ งเสริม
สุ ขภาพ
หน่ ว ยงานของท่ า นมี ค วามปลอดภัย ในการ
เดินทางไปทํางาน
หน่ วยงานของท่ า นมี อุป กรณ์ แ ละเทคโนโลยีที
เหมาะสม สามารถเอืออํานวยต่อการปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าทีรักษาความสะอาด
ทีเหมาะสม
หน่ ว ยงานของท่ า นมี เ จ้ า หน้ า ที รั ก ษาความ
ปลอดภัยทีเหมาะสม
หน่ ว ยงานของท่ า นมี อุป กรณ์ ป้ องกัน อุ บ ตั ิ ภ ัย ที
เหมาะสม
หน่วยงานมีการเตรี ยมความพร้อมและมีมาตรการ
หรื อกฎระเบี ย บที ชัด เจนในการจัด สภาพการ
ทํา งานเพื อป้ องกั น ความเสี ยงต่ า งๆที อาจจะ
เกิ ด ขึ นขณะปฏิ บ ัติ ง าน เช่ น การถู ก จี ปล้ น
โจรกรรม ไฟไหม้
ด้ านค่ าตอบแทนทีเหมาะสมและยุติธรรม
ค่าตอบแทนทีท่านได้รับเหมาะสมกับปริ มาณงาน
ทีทําในปัจจุบนั
ค่ า ตอบแทนที ท่ า นได้รั บ เหมาะสมกับ ความรู้
ความสามารถ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย
ทีสุ ด
กลาง

น้ อย
ทีสุ ด
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ข้ อ
45
46
47

48
49
50
51
52

53
54
55
56

คุณภาพชี วติ ในการทํางาน
ค่าตอบแทนทีท่านได้รับเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่าย
ตามภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปั จจุบนั
ค่าตอบแทนทีท่านได้รับยุติธรรมเมือเปรี ยบเทียบ
กั บ ค่ า ตอบแทนของหน่ ว ยงานในลั ก ษณะ
คล้ายกัน
ท่า นพอใจในสวัส ดิ ก ารต่ า งๆในหน่ วยงานของ
ท่าน
ด้ านการพัฒนาความสามารถของตนเอง
ท่า นมี โอกาสได้ใ ช้ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที
ท่านได้รับการฝึ กอบรมเพิมความรู้ และทักษะใน
สายงาน
ท่านได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ได้ศึกษา
เพิมพูนความรู ้ ความสามารถตลอดเวลา
ท่ า นได้ ใ ช้ ค วามสามารถหลายๆด้ า นในการ
ปฏิบตั ิงาน
ในหน่ ว ยงานของท่ า นมี แ หล่ ง ความรู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารทีท่านสามารถค้นหาได้สะดวก
ด้ านความก้าวหน้ าและมันคงในการทํางาน
หน่ วยงานของท่านมีตาํ แหน่ งพร้อมทีจะให้ท่าน
ก้าวขึนไปตามลําดับ
ท่ า น มี โ อ ก า ส แ ส ด ง ผ ล ง า น ที มี ต่ อ ค ว า ม
เจริ ญก้าวหน้า
ท่านพอใจกับความก้าวหน้าในหน้าทีการงานของ
ท่าน
ในหน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารสับ เปลี ยนโยกย้า ย
ตําแหน่งหน้าที ทีเหมาะสมกับความสามารถของ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
มาก
น้ อย
ทีสุ ด
กลาง

น้ อย
ทีสุ ด
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ข้ อ

คุณภาพชี วติ ในการทํางาน

57

ท่านแน่ใจว่างานทีท่านปฏิบตั ิอยูม่ ีความมันคง
ด้ านความสมดุลระหว่ างชี วติ งานกับชีวติ ส่ วนตัว
ปริ มาณงานที ท่ า นได้ รั บ เหมาะสมกับ มี ค วาม
เหมาะสมกับเวลาทํางานของท่าน
การปฏิ บตั ิ ง านของท่ า นไม่เป็ นอุ ปสรรคต่อการ
ดําเนินชีวติ ประจําวัน และครอบครัว
ท่านมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน
ท่ า นสามารถวางแผนกิ จ กรรมต่ า งๆในชี วิ ต ไว้
ล่วงหน้าได้
ท่านมีเวลาว่างสําหรับทํางานอดิเรกอยูเ่ สมอ
ด้ านสิ ทธิของพนักงาน
ท่านได้รับสิ ทธิ ในการปฏิ บตั ิงานตามขอบเขตที
ได้รับผิดชอบ
เพื อนร่ วมงานให้เกี ยรติ และเคารพในสิ ท ธิ ส่ วน
บุคคลของท่าน
ผูบ้ งั คับบัญชาให้โอกาสในการทํางานเท่าเที ย ม
กับผูอ้ ืน
ท่านมี สิ ทธิ ป ฏิ เสธงานที เกิ น ความสามารถหรื อ
นอกเหนือความรับผิดชอบได้
ด้ านการทํางานร่ วมกันและความสั มพันธ์ กบั ผู้อนื
ท่า นสามารถทํา งานร่ วมกับคนในหน่ วยงานได้
เป็ นอย่างดี
ท่านได้รับความช่วยเหลื อจากเพือนร่ วมงานเมือ
ประสบปัญหา
ท่านไม่มีอคติในเรื องเชื อชาติ ศาสนา เพศ รู ปร่ าง
หน้าตา

58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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ข้ อ
70

71
72
73
74
75

คุณภาพชี วติ ในการทํางาน

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด

ท่ า น มี โ อ ก า ส พั ฒ น า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
บุคคลภายนอกองค์กรได้
ด้ านความเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
งานของท่านได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อ
สังคม
ท่านมี ส่ วนร่ วมในการรณรงค์และพัฒนาสั ง คม
เสมอ
ท่ า น ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร บํ า เ พ็ ญ
สาธารณประโยชน์
ท่านมี ความเห็ นว่า อาชี พ ของท่านเป็ นอาชี พ ที มี
เกียรติ
ท่านภาคภูมิใจในองค์การและวิชาชี พทีมีต่อการ
พัฒนาสังคม

ส่ วนที 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆ
………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………...........................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
ค่ าความเชือมันของแบบสอบถาม

109
1. ค่าสัมประสิ ทธิ ความเชื อมันครอนบาค ของข้อมูลการรับรู้บรรยากาศองค์การ แบ่ง
ออกเป็ น 8 ด้า น คื อ ด้านโครงสร้ า งองค์ก าร ด้า นความรั บ ผิ ดชอบ ด้านความอบอุ่ น และการ
สนับสนุ น ด้านการยอมรับความขัดแย้ง ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ด้านความสามัคคี ด้านการ
เสี ยง และด้านรางวัลและผลตอบแทน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Item-Total Statistics
Scale
Corrected Cronbach's
Scale Mean if Variance if Item-Total
Alpha if
Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted
69.03
47.826
.133
.797
69.23
49.426
.093
.806
68.90
47.128
.144
.798
69.00
45.586
.326
.789
68.90
47.817
.085
.800
69.03
47.068
.207
.794
68.30
45.114
.397
.785
69.13
45.706
.257
.793
69.07
44.133
.447
.782
68.67
44.092
.385
.785
68.60
45.834
.286
.791
69.07
44.961
.307
.790
69.57
46.875
.239
.793
69.97
42.999
.365
.788
69.40
42.938
.482
.779
69.13
39.706
.790
.757
69.43
44.047
.444
.782
69.33
43.195
.418
.783
69.50
43.707
.438
.782
69.50
41.914
.583
.772
69.23
42.944
.510
.777

110
Item-Total Statistics (ต่ อ)

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Scale Mean if
Item Deleted
69.63
69.43
69.23
69.60
69.23
69.90
69.50
69.43
69.13
69.20
69.47
69.50
69.47
69.60
70.60

Scale
Variance if
Item Deleted
54.654
57.909
61.013
59.352
58.599
62.093
63.224
59.151
57.706
56.441
56.464
56.879
60.051
55.214
63.628

Corrected Cronbach's
Item-Total
Alpha if
Correlation Item Deleted
.531
.816
.427
.822
.182
.836
.306
.829
.522
.819
.092
.843
.117
.834
.462
.821
.694
.813
.658
.812
.619
.813
.577
.815
.443
.822
.701
.808
.030
.842

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha
Based on
Standardized Items
.765
.879

N of Items
36
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2. ค่าสัมประสิ ทธิ ความเชื อมันครอนบาค ของข้อมูลคุณภาพชีวิตในการทํางาน แบ่ง
ออกเป็ น ด้า น คื อ ด้า นสภาพการทํา งานที ปลอดภัย และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ด้า นค่ า ตอบแทนที
เหมาะสมและยุติธรรม ด้านการพัฒนาความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและมันคงใน
การทํางาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่ วนตัว ด้านสิ ทธิ ของพนักงาน ด้านการทํางาน
ร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน และด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
Item-Total Statistics

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Scale Mean if
Item Deleted
87.20
87.23
86.87
87.10
86.90
86.73
87.67
87.00
87.57
87.27
87.10
86.77
86.80
87.13
86.60
86.90
86.83
86.70
86.83
86.83

Scale
Variance if
Item Deleted
104.717
108.323
108.602
108.852
104.162
109.444
114.713
110.138
120.875
106.823
106.921
112.944
105.821
112.051
110.110
112.438
111.040
108.355
108.282
107.454

Corrected Cronbach's
Alpha if
Item-Total
Correlation Item Deleted
.633
.824
.489
.830
.397
.833
.451
.831
.763
.820
.469
.831
.131
.844
.398
.833
-.137
.856
.451
.831
.608
.826
.187
.842
.546
.827
.283
.837
.540
.830
.331
.835
.440
.832
.495
.830
.390
.833
.633
.826

112
Item-Total Statistics (ต่ อ)

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Scale Mean if
Item Deleted
86.90
86.83
86.70
86.83
86.83
87.03
87.43
87.20
86.70
69.63
69.67
69.87
70.73
69.77
70.40
70.40
69.87
70.17
70.60

Scale
Variance if
Item Deleted
112.438
111.040
108.355
108.282
107.454
110.309
117.289
110.786
104.562
67.206
66.851
66.809
74.409
67.633
72.869
69.490
65.706
63.178
67.421

Corrected Cronbach's
Item-Total
Alpha if
Correlation Item Deleted
.331
.835
.440
.832
.495
.830
.390
.833
.633
.826
.451
.832
.013
.849
.279
.838
.511
.828
.415
.831
.502
.828
.498
.828
-.131
.854
.441
.831
-.036
.854
.114
.851
.463
.829
.513
.826
.252
.841

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha
Based on
Standardized Items
.836
.884

N of Items
39
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ภาคผนวก ค
หนังสื อขอเชิญเป็ นผู้ตรวจเครืองมือวิจัย

114

115

116

117

ภาคผนวก ง
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

118

119
ประวัติผ้วู จิ ัย
ชือ-สกุล
ทีอยู่

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555

นางสาวตันหยง ชุนศิริทรัพย์
บ้านเลขที 14-16 ถนนรถไฟ ตําบลพระเจดีย ์
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

