
วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 44

คุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

QUALITY OF WORK LIFE AFFECTING ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
OF STAFF AT NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY 

 
พิมลพรรณ  แซเหลี่ยว / PIMONPAN  SALIEW1  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2  

นภาเดช  บุญเชิดชู / NAPADECH  BOONCHERDCHOO3  
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) ระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม และ 3) คุณภาพชีวิตในการทำงานซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำนวน 242 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามหนวยงาน เคร่ืองมือท่ีใช 

ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก และรายดาน 

อยูในระดับดีมาก จำนวน 5 ดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานสังคมสัมพันธ 
ดานสิทธิของพนักงาน ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต 
ดานอื่น และดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน และอยูในระดับปานกลาง จำนวน 2 ดาน  

คือ ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และดานสภาพแวดลอมที่ทำงาน 

 2.  ความผูกพันตอองคการของบุคลากรอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน โดยเรียง
ลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานความเต็มใจ และพยายามทุมเทท่ีจะทำงานเพ่ือ 

ความสำเร็จขององคการ ดานความเช่ือมั่นอยางแรงกลา ความตองการและยอมรับเปาหมายคานิยม 
ขององคการ และดานความปรารถนาท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกขององคการ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  คุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก ดานสิทธิของพนักงาน ความสมดุลระหวางชีวิตงาน 

กับชีวิตดานอื่น โอกาสในการพัฒนาตนเอง และสังคมสัมพันธ เปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน 

ตอองคการ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 49 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตในการทำงาน  ความผูกพันตอองคการ  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study: 1) the level of working life quality of 

staff at Nakhon Pathom Rajabhat University; 2) the level of organizational commitment of 

staff at Nakhon Pathom Rajabhat University; and 3) working life quality affecting organizational 

commitment of staff at Nakhon Pathom Rajabhat University. The sample group, derived by 

proportional stratified random sampling distributed by departments, consisted of 242 

Nakhon Pathom Rajabhat University staff. The research instrument used for collecting data 

was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics employed for data 

analysis comprised percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression 

analysis. 

 Research findings were as follows: 

 1.  Overall, the level of quality of work life of the staff was at a high level. When 

each aspect was investigated, the level of quality of work life was found at the high level in 

5 aspects, They were ranked from the highest to the lowest as follows: social integration, 

benefits and welfare service, opportunity for personal development, work life balance and 

job promotion and security. The adequate and fair compensation and the working condition 
were at the moderate level. 

 2.  Overall and in specific aspects, the staff demonstrated the organizational 

commitment at a high level. They were ranked from the highest to the lowest as follows: 

the willingness and commitment to work for organizational achievement, strong royalty, 

adherence to the goals and values of the organization, as well as strong desire to maintain 
their membership to the organization. 

 3.  Quality of working life in the aspects of benefits and welfare service, work life 

balance, and opportunity for personal development and social integration together predicted 
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the organizational commitment of the staff at the percentage of 49 with statistical  

significance at .01. 

 

Keywords: quality of work life, organizational commitment, Nakhon Pathom Rajabhat  

  University staff 

 

บทนำ 
 บุคลากรในองคการจัดเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานที่มีความสำคัญขององคการและมีบทบาท 

ตอความสำเร็จหรือลมเหลวขององคการ การดำเนินภารกิจใด ๆ ขององคการจะประสบความสำเร็จ

บรรลุวัตถุประสงคขึ้นอยูกับการทำงานของบุคลากรเปนสำคัญ ดังน้ัน ผูบริหารจะตองเขาถึง 

ความตองการของบุคลากรในองคการ และผสมผสานความตองการนั้นใหสอดคลองกับเปาหมาย

ขององคการ ในขณะเดียวกันตองทำใหบุคลากรมีความรูสึกเปนสุขในการทำงานมีความสุขที่เปน

สมาชิกขององคการ มีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงขององคการ มีความสุขทั้งกายและใจท่ีไดทำงาน

อยูในองคการ มีความพึงพอใจในการทำงานเกิดความกระตือรือรนและมุงมั่นที่จะทำงานใหบรรลุ

เปาหมายขององคการ (ระวีวรรณ วัชรวิวรรธน, 2554: 1) ซ่ึงบุคลากรของทุกองคการจะมีประสิทธิภาพ 

ไดนั้นองคการตองพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรเปนส่ิงสำคัญท่ีผูบริหารควรให

ความสนใจ คุณภาพชีวิตการทำงานเปนการรับรูถึงสภาพความเปนอยูหรือความสุขของชีวิตโดยรวม

ซึ่งเก่ียวของกับการทำงานท่ีเปนอยูในปจจุบันไมวาจะเปนดานคาตอบแทนสภาพการทำงาน 

ที่ปลอดภัย โอกาสความกาวหนา และความม่ันคงในงาน บุคลากรสามารถทำงานรวมกับผูอื่น  

สิทธิสวนบุคคลและความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว คุณภาพชีวิตท่ีดีตองมี

ลักษณะท่ีเทาเทียมกัน อันจะสงผลตอตัวบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยูในองคการใหทำงานไดอยางมี 
ความสุข วอลตัน (Walton, 1973 อางถึงใน นวรัตน ณ วันจันทร, 2548: 9) สอดคลองกับเนตรพัณณา 

ยาวิราช (2548: 107) ไดกลาววา ความพึงพอใจในงานทำใหเกิดผลดีตอองคการหลายประการ เชน 

การลดอัตราการลาออกของพนักงาน ลดการขาดงานของพนักงาน ลดการประทวงตอตาน  

และทำใหพนักงานเกิดความพึงพอใจไดโดยการใหคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงาน ทำใหพนักงาน 
มีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพ่ิม

ผลผลิตได โดยมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ ทำใหคนเรามีความสุขกับการทำงาน 
เกิดความพึงพอใจในการทำงาน การคำนึงถึงความเปนมนุษยที่มีศักด์ิศรี ความรูสึกนึกคิด 

ความพึงพอใจ ความเปนสวนตัว มีความตองการทางสังคม ตองการการยอมรับและมีสวนรวม  

ในการดำเนินงานท่ีจะทำใหองคการบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 
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 บุคลากรในองคการจะปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถ ตองมีคุณภาพชีวิต 

ในการทำงานท่ีดี การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทำงานจึงมีผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร เพราะบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสำคัญย่ิงตอองคการ นอกจากคุณภาพชีวิต 

ในการทำงานแลว ความผูกพันตอองคการ ถือเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอองคการ กลาวคือ 

หากองคการท่ีสามารถทำใหบุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันหรือรูสึกเปนสวนหน่ึง ยอมทำให

บุคลากรปรารถนาจะเปนสมาชิกขององคการตอไป โดยจะทุมเทความสามารถในการปฏิบัติงาน

อยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารจึงควรใหความสนใจตอความผูกพันตอองคการ เพ่ือเสริมสรางใหสมาชิก

มีความผูกพันในองคการมากย่ิงข้ึน วรวรรณ ตอวิวัฒน (2555: 1) กลาววาความผูกพันตอองคการ

เปนแนวคิดหนึ่งที่ไดรับการศึกษามากขึ้น เน่ืองจากการทำงานของทุกองคการก็ตองการใหบุคลากรมี

ความผูกพันตอองคการ และเกิดความจงรักภักดีตอองคการ ธนนันท ทะสุใจ (2549: 9) ไดให 

ความหมายของคำวาความผูกพันตอองคการ คอื ความรูสกึท่ีดตีอองคการ มคีวามรัก ความภาคภูมใิจ 

ความเอาใจใสตอองคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึง มีความเชื่อมั่นยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคการ เต็มใจและเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือเปาหมายและตองการท่ีจะดำรงไวซึ่งการเปน

สมาชิกขององคการน้ันตลอดไป บาชานัน (Buchanan, 1974: 533-546 อางถึงใน จิราภรณ  

นอยนคร, 2551: 33) ไดกลาววาความผูกพันตอองคการมีความสำคัญย่ิงสำหรับองคการ ไมวาจะ

เปนองคการแบบใด เพราะความผูกพันเปนตัวเช่ือมระหวางจิตนาการของมนุษยกับจุดมุงหมายของ

องคการ ทำใหผูปฏิบัติงานในองคการ ทำงานไดดีกวาผูที่ไมมีความผูกพันตอองคการ เน่ืองจากมี

ความรูสึกรักและผูกพันตอองคการเสมือนเปนเจาขององคการ อาคม ไตรพยัคฆ (2547: 2) กลาววา 

ความผูกพันตอองคการมีผลตอความสำเร็จของงาน เปนตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของการมีประสิทธิผล 

ขององคการอยางแทจริง สามารถเห็นไดอยางชัดเจนจากผลการปฏิบัติงานการขาดงาน การเขา-

ออกงาน การขอยายไปสังกัดและปฏิบัติในหนวยงานอ่ืน ซึ่งหากคนในองคการมีความผูกพันท่ีดี 
ตอองคการแลว ก็จะมีความมุงมั่น ตั้งใจที่จะทุมเททำงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหองคการ
ประสบผลสำเร็จบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับเศรษฐศาสตร ไชยแสง (2553: 2) กลาววา บุคลากร 

ที่มีความผูกพันตอองคการจะไมลาออกจากองคการและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

มีความพยายามต้ังใจที่จะพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพ่ือใหองคการประสบความสำเร็จ แตใน

ทางกลับกันถาบุคลากรไมมีความผูกพันตอองคการก็จะทำงานเพียงเพ่ือแลกกับคาตอบแทนเทาน้ัน

โดยไมมีความต้ังใจหรือไมใชความพยายาม ในการทำงาน เพิกเฉยตองานท่ีนอกเหนือจากงาน 
ในหนาท่ีที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งทำใหประสิทธิภาพขององคการลดลง ดังน้ันการสรางความผูกพันจึงมี

ความจำเปนเพ่ือจูงใจใหบุคลากรในองคการเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมในการทำงาน

มากย่ิงขึ้น 

 บุคลากรขององคการทุกท่ีจะเกิดความผูกพันตอองคการโดยจะมีการแสดงออกซึ่ง

สัมพันธภาพระหวางบุคคลกับองคการ ย่ิงบุคคลมีความผูกพันตอองคการสูงขึ้นมากเทาไร แนวโนม 
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ที่จะลาออกหรือทิ้งองคการไปก็ลดนอยลงไปเทาน้ัน โดยมีแนวความคิดวาความผูกพันตอองคการน้ัน

ประกอบดวย 3 มิติ มิติแรก คือ ความผูกพันดานจิตใจ มีมุมมองวาคนอยูทำงานกับองคการโดยไม

ลาออกไปเพราะความตองการของเขาเอง (want) สวนมิติที่สอง คือ ความผูกพันดานการคงอยูกับ

องคการน้ัน มีมุมมองวาคนตองอยูกับองคการเพราะเขามีความจำเปนตองอยูกับองคการตอไป 

(need to) สวนมิติที่สามมีมุมมองวา ความผูกพันหรือรักษาสมาชิกภาพกับองคการไวเพราะเขารูสึก

วาเขาตองอยู (ought to) กับองคการตอไป สอดคลองกับปราโมทย  บญุเลิศ (2545: 24-25) ทีก่ลาววา 

ความผูกพันตอองคการน้ันสมาชิกแตละคนในองคการมีความรูสึกท่ีดีตอองคการ มีความหวงใย 

ในความสำเร็จขององคการ แสดงออกโดยพฤติกรรมโดยการยอมรับเปาหมายขององคการ เต็มใจ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และมีความผูกพันตอองคการ โดยจะเปนการแสดงตน 

อยางภาคภูมิใจในองคการ มีความผูกกันและเต็มใจที่จะทำงานในองคการ มีความภักดีตอองคการ 

สอดคลองกับสเตียร (Steer, 1977: 48 อางถึงใน จำนง เหลาคงธรรม, 2554: 1) ที่ไดกลาวถึง 

ความยึดมั่นผูกพันตอองคการเปนความสัมพันธที่ดีของสมาชิกในองคการและเปนพฤติกรรมท่ี

สมาชิกในองคการมีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ผลวิจัยของวิมลนันท จิระถาวรพัฒน  

(2552: 77-80) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานกับการสนับสนุนทางสังคมของบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานท้ัง 8 ดาน ไดแก ดานรายไดและ 

คาตอบแทน ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย ดานความม่ันคงและความกาวหนา ดานการพัฒนา

ตนเอง ดานความสัมพันธของผูรวมงาน ดานการบริหารของหัวหนา ดานเวลาการทำงานกับชีวิต

สวนตัว และดานความภูมิใจในองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับการสนับสนุนทางสังคมของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และสอดคลองกับผลวิจัย

ของเศรษฐศาสตร ไชยแสง (2553: 53-60) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพัน 

ตอองคการของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลากรมีคุณภาพชีวิต 
ในการทำงานและความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง 2) ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ 

ระยะเวลาการทำงานในองคการ ระดับเงินเดือนทีแ่ตกตางกนั มคีวามผกูพันตอองคการไมแตกตางกัน 
ดานระดับการศึกษาสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการตางกัน อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากท่ีกลาวมาเห็นไดวา คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคของบุคลากร 

ผูปฏิบัติงานมีความสำคัญอยางย่ิงในการที่จะพัฒนาในแตละองคการใหมีความกาวหนา  
หากองคการสามารถหาคนดีมีความรู มีความสามารถเขามาปฏิบัติงาน และสามารถดึงดูดผูมี 

ความรู มีความสามารถใหอยูปฏิบัติงานกับองคการหรือหนวยงานใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะนานไดจะ

ทำใหการบริหารงานในองคการน้ันเจริญกาวหนาและสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
Vol.7 No. 2 July-December 2016 49

จึงทำใหนักวิจัยศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เ พ่ือจะนำผลการวิจัยท่ีไดในครั้ง น้ีใช เปนแนวทาง 

ในการปรับปรุง หรือนำเสนอเปนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรใหมี

คุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดี ผูปฏิบัติงานอยูในองคการเกิดความผูกพันตอองคการ ชวยเปนแรง 

ในการขับเคล่ือนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหเจริญกาวหนาตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 2.  เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 3.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1.  ตัวแปรตน ไดแก คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ซึ่งมีองคประกอบ 7 ดาน ไดแก 1) การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดลอม 

ที่ทำงาน 3) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 4) โอกาสในการพัฒนาตนเอง 5) สังคมสัมพันธ  

6) สิทธิของพนักงาน และ 7) ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน 

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ความเต็มใจ และพยายามทุมเทท่ีจะทำงานเพ่ือความสำเร็จ 

ขององคการ 2) ความเช่ือมั่นอยางแรงกลา ความตองการและยอมรับเปาหมายคานิยมขององคการ  

และ 3) ความปรารถนาท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกขององคการ   

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 คุณภาพชีวิตในการทำงาน ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุติธรรม ดานสภาพแวดลอมท่ีทำงาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดานโอกาส 
ในการพัฒนาตนเอง ดานสังคมสัมพันธ ดานสิทธิของพนักงาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตงาน

กับชีวิตดานอ่ืน เปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความเต็มใจ และ
พยายามทุมเทท่ีจะทำงานเพ่ือความสำเร็จขององคการ ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลา ความตองการ 

และยอมรับเปาหมายคานิยมขององคการ และดานความปรารถนาท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกขององคการ  

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. คุณภาพชีวิตในการทำงาน เปนลักษณะการทำงานท่ีมีคุณคาและมีคุณภาพท่ีดีมี 

ความพึงพอใจในการทำงาน มีความรูสึกท่ีดีตองาน ยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทำ สภาพแวดลอม 

การทำงานมีความเหมาะสม ปลอดภัย มีอิสระในดานความคิดไดรับการตอบสนองท้ังดานรางกาย 

จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจอยางเพียงพอยุติธรรม เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและสังคม ดำเนินชีวิต

อยางมีความสุขอันนำไปสูคุณคาแหงชีวิตของตนเองและครอบครัว 

 2. ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีตอองคการ มีความรัก ความภาคภูมิใจ 

ความเอาใจใสตอองคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึง มีความเชื่อมั่นยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคการ เต็มใจและเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือเปาหมายและตองการท่ีจะดำรงไวซึ่งการเปน

สมาชิกขององคการน้ันตลอดไป 

 3. บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

ซึ่งประกอบดวย ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว 

และลูกจางประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

 ประชากร ไดแก ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำนวน 642 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดมาโดยวิธีกำหนด 
ขนาดของกลุมตัวอยางจากจำนวนประชากรท้ังหมด จำนวน 642 คน โดยเทียบกับตารางกำหนด 

ขนาดกลุมตัวอยางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล 

ติรกานันท, 2551: 179) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified 
random sampling) ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 242 คน ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน

และความผูกพันองคการแลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถามกำหนดพฤติกรรมบงชี้

ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัยโดยผานการแนะนำ
จากอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ

ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอท่ีมี 

คาดัชนคีวามสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามตัวแปรตน 41 ขอ และ ตวัแปรตาม 16 ขอ

ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และ

   

 57 20 

 71 22 

 164 52 

 143 42 

 31 9 

 40 15 

 67 40 

 9 5 

 21 13 

 16 10 

 3 2 

 2 1 

 5 3 

 13 8 

 642 242 
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อาจารยที่ปรึกษานำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาคำนวณหาความเท่ียง (reliability) 

โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได 

คาความเท่ียงของคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรเทากับ 0.94 และคาความเท่ียงของ 

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรเทากับ 0.94 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมี

ความเหมาะสมและถูกตองโดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถาม 

ฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของมี 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) ซึ่งสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สายงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หนวยงาน และรายได 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยวัดคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

7 ดาน การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจยัไดกำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ และตอนท่ี 3 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยวัดความผูกพันตอองคการของบุคลากร 3 ดาน  

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 242 ฉบับ ไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา

จำนวน 242 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคดัเลอืกแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ 

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ีการวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ (percentage) และนำเสนอ 
ในรูปตารางประกอบคำบรรยายการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร และ 

ความผกูพันตอองคการของบคุลากร หาคาเฉลีย่ ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉลีย่ 

ไปเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 121) 
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 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 แสดงวา มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร/ความผูกพัน 

       ตอองคการของบุคลากรอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 แสดงวา  มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร/ความผูกพัน 

       ตอองคการของบุคลากรอยูในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 แสดงวา  มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร/ความผูกพัน 

       ตอองคการของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 แสดงวา  มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร/ความผูกพัน 

       ตอองคการของบุคลากรอยูในระดับมาก 

 คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 แสดงวา  มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร/ความผูกพัน 

       ตอองคการของบุคลากรอยูในระดับมากท่ีสุด 

 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 

regression)  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยรวมอยูใน 

ระดับมาก ( x̄ = 3.62, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงลำดับจาก 
คาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก คือ ดานสังคมสัมพันธ ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ  

ดานสิทธิของพนักงาน ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.75) ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง ( x̄ = 3.74,  

S.D. = 0.71) ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ( x̄  = 3.70, S.D. = 0.67) ดานความ
กาวหนาและความมั่นคงในงาน ( x̄ = 3.64, S.D. = 0.67) ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอ 

และยุติธรรม ( x̄  = 3.42, S.D. = 0.79) และสภาพแวดลอมที่ทำงาน ( x̄ = 3.35, S.D. = 0.70)  
ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

          (n = 242) 

  X  S.D.   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

  

 

 

  

 

  

 

3.42 

3.35 

3.64 

3.74 

3.76 

3.76 

3.70 

0.79 

0.70 

0.67 

0.71 

0.69 

0.75 

0.67 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

5 

3 

1 

2 

4 

  3.62 0.57   

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

 ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก 

( x̄ = 4.09, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย 

อันดับแรก คือ ดานความเต็มใจ และพยายามทุมเทท่ีจะทำงานเพ่ือความสำเร็จขององคการ 

( x̄ = 4.21, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ดานความเช่ือมั่นอยางแรงกลา ความตองการและยอมรับ

เปาหมายคานิยมขององคการ ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.72) และดานความปรารถนาท่ีจะคงอยู 
เปนสมาชิกขององคการ ( x̄ = 4.01, S.D. = 0.69) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

                     (n = 242) 

  
    X  

S.D.   

1. 

 

  

 

 

4.21 

 

0.60 

 

 

 

1 

2. 

 

3. 

  

 

 

 

 

4.06 

4.01 

 

0.72 

0.69 

 

 

 

 

2 

3 

  4.09 0.61   

 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสิทธิของพนักงาน (X
6
) ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับ

ชีวิตดานอ่ืน (X
7
) ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง (X

4
) และดานสังคมสัมพันธ (X

5
) เปนตัวแปรท่ีไดรับ

การคัดเลือกเขาสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาประสิทธิภาพ 
ในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.49 ซึ่งแสดงวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสิทธิของพนักงาน 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานสังคม
สัมพันธ สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสามารถ

ทำนายความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรอยละ 49 โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
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 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของคุณภาพชีวิตในการทำงานตอ 

  ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

 

totŶ   =  1.40 + 0.14 (X6) + 0.27 (X7) + 0.16 (X4) + 0.15 (X5) 

tot
ˆ   =  0.17 (Z6) + 0.30 (Z7) + 0.18 (Z4) + 0.17 (Z5) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

4 

237 

241 

44.40 

46.73 

91.13 

11.10 

0.20 

56.29** 0.00 

 B SE.b Beta t Sig. 

 

  (X6) 

  (X7) 

  (X4) 

  (X5) 

1.40 

0.14 

 

0.27 

0.16 

0.15 

0.19 

0.07 

 

0.06 

0.06 

0.07 

 

0.17 

 

0.30 

0.18 

0.17 

7.59** 

2.14** 

 

4.77** 

2.85** 

2.15** 

0.00 

0.03 

 

0.00 

0.05 

0.03 

**  .01 

R = 0.70 R 2 = 0.49 SE.E. = 0.44 

อภิปรายผล 
 1.  คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยู 

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย อนัดับแรก 
คือ ดานสังคมสัมพันธ รองลงมา คือ ดานสิทธิของพนักงาน ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง  

ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  
ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และสภาพแวดลอมท่ีทำงาน ท้ังน้ีเน่ืองจากคุณภาพชีวิต 

ในการทำงาน บุคลากรใหความสำคัญดานสังคมสัมพันธ การมีเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธที่ดี 
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ตอกัน มีสวนรวม และไดการยอมรับในการปฏิบัติงาน ใหคำแนะนำและชวยเหลือเมื่อมีปญหา 

มีความตองการสิทธิในการแสดงความสามารถท้ังดานความคิดและความรูสึกท่ีจะเปนสวนหน่ึง 

เพ่ือพัฒนาองคการ และไดรับโอกาสดานตาง ๆ จากผูบังคับในการพัฒนาตนเอง และองคการใหมี

คุณภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานการวิจัยของมนสิชา อนุกูล (2553: 54-56) ไดศึกษา

คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก 

โดยพนักงานมีความภูมิใจในอาชีพและองคกรมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพ

ชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดานสังคมสัมพันธ มีระดับปฏิบัติสูงสุด 

รองลงมา คือ ดานสิทธิของพนักงาน ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง ดานความสมดุลระหวาง 

ชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการไดรับคาตอบแทน 

ที่เพียงพอและยุติธรรม และสภาพแวดลอมที่ทำงาน ตามลำดับ ทั้งน้ี เน่ืองจากองคการมีบุคลากร 

ที่ตระหนักในการปฏิบัติงานรวมกัน มีการกำหนดแนวทางสรางความเขาใจในการทำงานอยาง

ชัดเจนและเปนไปในทางที่เหมาะสม สนับสนุนใหปฏิบัติรวมงานอยูเสมอ เพ่ือนรวมงานจะคอยให 

คำแนะนำและชวยเหลือเมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน และยอมรับ 

ในการปฏิบัติงาน โดยพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ดานสังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับรายขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ทาน

และเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธที่ดีตอกัน การปฏิบัติงานของทานมีการแบงงานเปนฝายตาง ๆ  

และทานและเพ่ือนรวมงานปฏิบตังิานเปนทีม ซึง่สอดคลองกับผลงานวิจยัของวิมลนนัท จริะถาวรพัฒน 

(2552: 77-80) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานกับการสนับสนุนทางสังคมของบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวาคุณภาพชีวิตในการทำงานท้ัง 8 ดาน ไดแก ดานรายไดและ 

คาตอบแทน ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย ดานความม่ันคงและความกาวหนา ดานการพัฒนา
ตนเอง ดานความสัมพันธของผูรวมงาน ดานการบริหารของหัวหนา ดานเวลาการทำงานกับชีวิต
สวนตัว และดานความภูมิใจในองคกร มีความสัมพันธทางบวกกับการสนับสนุนทางสังคมของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ระดับนัยสำคัญ .05 และสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 182) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกร 
ของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาล 

ดานการมีสวนรวมและเปนท่ียอมรับทางสังคม อยูในระดับมาก คือ เพ่ือนรวมงานทำงานมี 
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เมื่อมีปญหาในการทำงานไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน และเพ่ือน

รวมงานทำงานเปนทีม ซึ่งตรงกับทฤษฎีลำดับขั้นตอนของความตองการของมาสโลว (Maslow’s 

need hierarchy) คือ ความตองการทางสังคม เปนความตองการท่ีจะเปนการเขารวมและไดรับ 

การยอมรับความเปนมิตรภาพ และความรักจากเพ่ือนรวมงาน ความตองการในข้ันน้ีของบุคคลหรือ
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เพ่ือนรวมงานยอมรับในความสำคัญของตน องคกรยอมตอบสนองความตองการของบุคลากร 

โดยลักษณะของการทำงานท่ีตอบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณา

คุณลักษณะแนวทางความเปนบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม ดานสังคมขององคกรท่ีทำใหงาน

ประสบผลสำเร็จ หรือมิใชเพียงกฎหมายคุมครองแรงงานเด็ก หรือจายคาตอบแทนท่ีคุมคาเทาน้ัน  
แตมีความหมายรวมไปถึงความตองการ และความปรารถนาในชีวิตของบุคลากรในหนวยงานท่ีดีขึ้น 

 2.  ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความผูกพันตอองคการ อยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย อันดับแรก คือ ดานความเต็มใจ และพยายามทุมเทท่ีจะ

ทำงานเพ่ือความสำเร็จขององคการ รองลงมา คือ ดานความเช่ือมั่นอยางแรงกลา ความตองการและ

ยอมรับเปาหมายคานิยมขององคการ และดานความปรารถนาท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกขององคการ 

ตามลำดับ ทั้งน้ี เน่ืองจากความผูกพันตอองคการ จะทำใหบุคลากรในองคการมีความเต็มใจทุมเท 

ยอมเสียสละเวลา กำลังกาย กำลังความคิดใหแกการทำงานอยางเต็มท่ีโดยมุงหวังใหงานท่ีปฏิบัติ

ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะสงผลดีตอองคการในภาพรวม องคการจึงควรใหความสำคัญตอสมาชิก 

เมื่อสมาชิกรูสึกวามีความสำคัญตอองคการก็จะเกิดความผูกพันตอองคการ ถาสิ่งที่สมาชิกไดรับ 

จากองคการเปนไปตามความคาดหวัง ก็ทำใหสมาชิกผูนั้นมีความผูกพันสูงกวาสมาชิกท่ีไมไดรับ 

การตอบสนองความคาดหวัง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 184) 

ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร 

พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาล ดานภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจาก

คาเฉล่ียจากมากไปนอย อันดับแรก คือ ดานความเต็มใจที่จะทุมเทเพ่ือปฏิบัติงานใหแกองคกร 

รองลงมา คือ ดานความตองการคงความเปนสมาชิกกับองคกร และดานความเช่ือมั่นและยอมรับใน

คานิยมและเปาหมายองคกร สอดคลองกับผลงานวิจัยของจิราภรณ นอยนคร (2551: 87) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทในเขต
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจยัของสุดารัตน จอมคำสงิห (2552: 66-69) 

ไดศึกษาปจจัยผูกพันตอองคการของบุคลากร ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม พบวาปจจัยความผูกพันตอองคการของบุคลากรดานความเช่ือถือและยอมรับในเปาหมาย

และคานิยมขององคการ ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามปฏิบัติงานเพ่ือองคการ และ 
ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะดำรงความเปนสมาชิกองคการมีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลขององคการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานราชการท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองคการ จึงควรใหความสำคัญกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ 

เพ่ือทีจ่ะนำไปใชในการปรบัปรงุพัฒนา การบรหิารงานใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ เพราะความผูกพัน
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เขามามีสวนรวม แรงจูงใจ และการใหความหมายของเปาหมายใหม เปนเร่ืองของการประสานงาน

ระหวางบุคคลกับองคการ องคการจึงจะอยูรอดดวยการทำงานในระดับสูงขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น 

 3.  คุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปนอย คือ ดานสิทธิของพนักงาน ดานความสมดุล

ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานสังคมสัมพันธ คุณภาพ

ชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถทำนายความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรอยละ 49 จากการวิจัยพบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมมีความตองการดานสิทธิของพนักงาน การไดรับความยุติธรรม ในการบริหารงาน 

มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม มีความเคารพสิทธิสวนบุคคล บรรยากาศภายในองคการ 

มีความเสมอภาค และยุติธรรม ไดใชชีวิตในการทำงานและชีวิตสวนตัวนอกองคการอยางสมดุลกัน 

บุคลากรไมไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป โดยการกำหนดช่ัวโมงการทำงาน 

ที่เหมาะสมไมคร่ำเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน มีชวงเวลาคลายเครียดจากงานท่ีรับผิดชอบ 

ไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ มีโอกาสพัฒนาความรูจากหลาย ๆ ดาน เชน การพัฒนาจากงาน 

ที่ปฏิบัติอยูโดยใชทักษะและความสามารถที่ไดจากสิ่งที่ทำมาประยุกตใชหรือพัฒนาใหดีขึ้น และมี

การสงเสริมใหพัฒนารูดานตาง ๆ โดยสงบุคลากรไปอบรม และศึกษาดูงานในหนวยงานอ่ืน เพ่ือนำ

ความรูที่ไดมาพัฒนาตนเอง งานท่ีรับผิดชอบ และหนวยงานใหมีความประสิทธิภาพ บุคลากร 

สวนใหญอยากเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน สวนบรรยากาศในท่ีทำงานก็มีความอบอุน เอ้ืออาทร 

ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา บุคลากรไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น ทำให

บุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการ และอยากเปนสวนหน่ึงในองคการตลอดไป ซึ่งสอดคลองกับ 

ผลงานวิจัยของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 186) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพัน 
ตอองคกรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต 

การทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร โดยคุณภาพชีวิต 

การทำงานมีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลงานวิจัยของวชิราภรณ สุวรรณกุล (2554: 76) ไดศึกษาคุณภาพชีวิต

ในการทำงานมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลแมวัง จำกัด 

พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมีบทบาทตอความผูกพันองคกรอยูในระดับปานกลาง 
การไดรับเงินโบนัสหรือเงินที่นอกเหนือจากคาจางและเงินเดือนทำใหพนักงานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยพงศธร รอดถาวร (2553: 51-52) ไดศึกษาแบบแผนความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมาเพ่ือศึกษาความสัมพันธคาโนนิคัลระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับ 

ความผูกพันตอองคการ และศึกษาคาน้ำหนักความสำคัญของคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผล 
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ตอความผูกพันตอองคการ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของปวีณา กรุงพลี (2552: 93) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาท่ีสำนักกษาปณ 

พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาท่ี 

สำนักกษาปณ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ซึ่งเจาหนาท่ีมีความรูสึกยินดีที่จะเลือกทำงานกับสำนักกษาปณมากกวาทำงาน 

ท่ีหนวยงานอ่ืน อาจเปนเพราะทำงานท่ีน้ีแลวมีความนาภาคภูมิใจและม่ันใจวาไดทำงานเปนเจาหนาท่ี

ของรัฐ ซึ่งมีความมั่นคงกวาบริษัทเอกชน  

  3.1  ดานสิทธิของพนักงาน มอีทิธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรไดรับโอกาสจากผูบังคับบัญชา และไดรับอิสระ 

ในการทำงานอยางเต็มความสามารถตามขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบที่ตนเองไดรับหนาท่ี 

ที่ปฏิบัติงานอยู ตรงกับทฤษฎีความตองการ 3 ประการ ที่พัฒนาข้ึนโดยแมคเคลแลนด (McClelland, 

1962: 99-112) ซึ่งไดอธิบายวา ความตองการอำนาจ คือ ความตองการอำนาจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ

บุคคล หรืองจูงใจใหบุคคลอ่ืนมีพฤติกรรมตามท่ีตนตองการ ความตองการอำนาจสวนบุคคล ที่มี

ความตองการอำนาจสวนบุคคลสูงจะมีความตองการครอบงำบุคคลอื่นเพ่ือแสดงถึงความสามารถ

ของเขา สอดคลองกับผลงานวิจัยของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 183) ไดศึกษาคุณภาพชีวิต 

การทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร ดานความเปนธรรม 

ในการปฏิบัติงาน พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาล โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง โดยเรียงลำดับรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ผูบังคับบัญชาเปดโอกาส 

ใหทำงานโดยใชความรูตาง ๆ อยางเต็มที่ รองลงมาเปนอิสระในการทำงานอยางเต็มที่ และสามารถ

ตัดสินใจในเรื่องงานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาไดดวยตนเอง เพราะบุคลากรสวนใหญตาง

มีความรูสึกวาตนเองมีสิทธิในการตัดสินใจที่มีผลตองาน ไดรับการตอบสนองความพึงพอใจ และได
รับยกยอง เปนท่ียอมรับในความสามารถหรือการเปนผูมีความสำคัญในทัศนะคติของผูอื่น ไดรับ 

การยอมรับจากบุคคลรอบขางวาตนเองมีความสำคัญตอองคการ เกิดความผูกพันตอองคการ 

ก็สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหองคการไดรับผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น 
  3.2  ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น มีอิทธิพลตอความผูกพัน 

ตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรทุกคนตองการเวลา 

ใหกับครอบครัว และชวงเวลาในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมในการใชชีวิตสวนตัวและชีวิต 

ครอบครัว ทำใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข สอดคลองกับผลงานวิจัย 

ของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 183) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกร 
ของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร ดานความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว พบวา 

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับ 

รายขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีความพอใจกับชวงเวลาวันหยุดท่ีทางหนวยงาน
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กำหนดให รองลงมาสามารถแบงเวลาในการทำงานและเวลาท่ีใหกับครอบครัวไดอยางเหมาะสม 

และมีความพอใจกับชวงเวลาวางในแตละวัน 

  3.3  ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรในองคการใหความสำคัญกับการเพ่ิมพูน 

องคความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน มีโอกาสไดเขารวมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 

และสามารถนำความรูที่ไดไปใชปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ ทำใหเกิดความม่ันใจ และภาคภูมิใจ 

ในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของกษมา ทองขลิบ (2550: 99) ไดศึกษา 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันตอองคการ กับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการของครูโรงเรียนราชินีบน พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานดานโอกาสท่ี 

ไดรับการพัฒนาและใชความสามารถของบุคคลมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของศศิธร อารีรักษ (2549: 65) ไดศึกษาปจจัยจูงใจและ

ปจจัยค้ำจุนท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุนกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และงานท่ีทำอยูเปดโอกาส 

ใหเล่ือนข้ัน เล่ือนตำแหนงท่ีสูงข้ึน เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานจนเกิดผลงานท่ีดีก็จะไดรับการสนับสนุน

จากหนวยงานใหไดรับความดีความชอบ ไดรับความกาวหนาในอาชีพการงานสูง ก็จะสงผลให

บุคลากรมีความผูกพันตอองคการสูงตามไปดวย  

  3.4  ดานสังคมสัมพันธ มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ท้ังน้ีเน่ืองจากบุคลากรในการปฏิบตังิานทุกหนวยงานจำเปนตองมกีารทำงานรวมกัน 

มีความสัมพันธที่ดีตอกันกับผูบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน เพ่ือคอยใหคำแนะนำและชวยเหลือ 
เมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของกาญจนา บุญเพลิง (2552: 182-183) 
ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร 

ดานการมีสวนรวมและเปนท่ียอมรับทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับรายขอ 

ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เพ่ือนรวมงานทำงานมีความสัมพันธที่ดีตอกัน รองลงมาเมื่อมี
ปญหาในการทำงานไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน และเพ่ือนรวมงานทำงานเปนทีม และ 

ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทำงาน ตามลำดับ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
ปาริชาติ ขำเรือง (2554: 232-233) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของอาจารยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ดานบรรยากาศองคการ เชน ระบบการติดตอสื่อสาร ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

การชวยเหลือเก้ือกูลกัน ความสามัคคีกลมเกลียว และสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง   
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูบริหารท่ีจะสงเสริมสนับสนุน และดำเนินการท่ีเปน

อยูไดใหบุคลากรในองคการใหไดรับคาตอบแทนลวงเวลาท่ียุติธรรม ในการปฏิบัตินอกเวลาราชการ 

และในวันหยุดตามท่ีราชการกำหนด เพ่ือเปนการสรางขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงานมากข้ึน 

  1.2 ควรใหการดูแล สนับสนุนและสงเสริมในดานสถานท่ีอำนวยความสะดวก ใหมี

ความเพียงพอตอจำนวนบุคลากร มีระบบดูแลความสะอาด และความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น เพ่ือใหองคการเกิดการเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.3 ควรจัดอบรมเกี่ยวกับระบบการทำงาน และการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ หรือ

เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน 

ในหนวยงาน และนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและวางแผนในการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ 

ตอไป 

  1.4 ควรสงเสริมใหมีการปลูกจิตสำนึกใหกับบุคลากร ถึงคานิยมขององคการ และ 

เกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึงของขององคการ เพ่ือเปนแรงผลักดันในการพัฒนาองคการตอไป 

  1.5 ควรสง เสริมใหบุคลากรไดรับความรู เ ก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

ดานสภาพแวดลอมการทำงานในการปองกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางการทำงาน  

  1.6 ควรมีการอบรมใหความรูดานความกาวหนาในงานการปรับเล่ือนตำแหนง 

การกำหนดอัตราคาผลตอบแทนท่ีได และสิทธิประโยชนดานตาง ๆ ใหกับบุคลากรไดทราบ 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอความผูกพัน 

ตอองคการของบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ดานสังคม

สัมพันธของหนวยงานตอไป 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

ดานสภาพแวดลอมที่ทำงาน และดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  

 

สรุป 
 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมอยูในระดับ

มาก ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก 
คุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม เรียงตามอิทธิพลจากมากไปนอยดังน้ี 1) ดานสิทธิของพนักงาน 2) ดานความสมดุล

ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน 3) ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และ 4) ดานสังคมสัมพันธ  
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เปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสิทธิของพนักงาน  

ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง และดานสังคม

สัมพันธ สามารถทำนายความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ไดรอยละ 49 สำหรับการวิจัยคร้ังน้ี พบวามี 3 ตัวแปร ไดแก ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอ 

และยุติธรรม สภาพแวดลอมท่ีทำงาน และดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานไมสงผล 
ตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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