
 

บทที่ 2 
ทฤษฏีและแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 

 
สําหรับการคนควาแบบอิสระนี้ ผูศึกษาไดศึกษา คนควา รวบรวมแนวคิด ทฤษฏี 

และผลงานการศึกษาวจิัยท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความ
ผูกพันตอองคกรกับอายกุารทํางาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
           2.1 ทฤษฏี และ แนวความคิดเกีย่วกับคุณภาพชีวติในการทํางาน 
            2.2 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกบัความผูกพันตอองคกร 
              2.3 ผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

 
2.1 ทฤษฏีและแนวความคดิเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 

2.1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 
Singer (1973: 1–5) ไดอธิบายวา ในแงเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต เปนเร่ืองที่ผูคนสวน

ใหญมีความสุขและความสะดวกสบายดานวัตถุ คุณภาพชีวิต จึงหมายถึงการที่ผูคนมีความสามารถ
ในการที่จะทํามาหากินมีรายไดเพยีงพอสําหรับการใชจายในส่ิงท่ีจําเปนพื้นฐานตอการดํารงชีวิต 
และมีเวลาวางสําหรับพักผอน ตลอดจนมีโอกาสท่ีจะนํารายไดไปใชสอยไดตามความพอใจ ซ่ึง
กลาวโดยสรุปไดวา เปนการที่บุคคลมีทางเลือกหลากหลายในการกําหนดรูปแบบหรือวิถีชีวิต 

UNESCO (1978: 89) ไดสรุปแนวคิดเกีย่วกับคุณภาพชีวติิไววา คุณภาพชีวิต เปน
ความรูสึก ของการอยูอยางพึงพอใจ มีความสุข ความพึงพอใจตอองคประกอบตางๆ ของชีวิตท่ีมี
สวนสําคัญตอบุคคลนั้นๆ โดยช้ีใหเหน็วามีปจจัยหลายประการท่ีมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิต 
ไดแก อาหาร สุขภาพอนามยั โภชนาการ การศึกษา ส่ิงแวดลอม ทรัพยากร ท่ีอยูอาศัยและรายได 

อัจฉรา  นวจิดา (2524: 43) ไดใหความหมายคุณภาพชีวติของบุคคล วาหมายถึง 
บุคคลท่ีสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตดี มีการดํารงชีวติไดอยางปกติสุข ในสภาพแวดลอมตางๆ ท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาภาวะเศรษฐกิจ และสังคมสวนรวม 

นิพนธ  คันธเสวี (2528: 51) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพชีวิตคือ 
ระดับสภาพการดํารงชีวิตของมนุษย ตามองคประกอบของชีวิตอันไดแก ทางรางกาย ทางอารมณ 
ทางสังคม ทางความคิด และจิตใจ 
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คณะกรรมการประสานงานโครงการปรณรงคคุณภาพชีวติของประชาชนในชาติ 
(2529: 8) ไดใหความหมายของคําวาคุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวติของมนุษย ในระดับท่ี
เหมาะสมตามความจําเปนพืน้ฐานในสังคมหน่ึงๆ ในชวงเวลาหนึ่งๆ 

นวลศิริ  เปาโรหิตย (2533: 5) ไดใหคําจํากดัความวา คุณภาพชีวติ หมายถึง ชีวิตท่ีมี
สุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมและสังคมท่ีตนอยูได
อยางดี ขณะเดยีวกันก็สามารถดํารงชีวิตท่ีเปนประโยชนใหท้ังกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ดวย 

สรุปไดวา คุณภาพชีวติ หมายถึง การดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี มีความสุข มี
ความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ไดรับการยอมรับการยกยองจากผูอ่ืน และมีความพรอม
ทุกดาน สามารถแกไขปญหาตางๆ ได อีกท้ังยังทําประโยชนใหกับตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ
โดยสวนรวมดวย 

 
2.1.2  ความหมายของคุณภาพชีวติในการทํางาน 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) คํานี้ไดถูกนํามาใชคร้ังแรกใน

ปลายทศวรรษท่ี 1960 เพื่อเนนย้ําใหเหน็ถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแยในขณะน้ัน โดยท่ี 15 ป
หลังจากท่ีแนวคิดนี้ไดรับการเผยแพรมีผูใหคํานิยามและนําไปใชอยางแพรหลายจนทําให
ความหมายและแนวความคิดไดรับการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปจากเดิมอยางมาก ในปจจุบันนี้
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) หมายถึงการบรรลุเปาหมายสมปรารถนา (Fulfillment) ของ
พนักงาน และประสิทธิผลขององคกรในเวลาเดียวกนั ในมิตินี้คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงมักถูก
นําไปใชรวมกนักับผลิตภาพ (Productivity) แตคุณภาพชีวติในการทํางานครอบคลุมถึงการมีสวน
รวมในการตัดสินใจสําคัญๆดวย (Huse and Cumming: 1985) และมีนกัวิชาการไดใหความหมาย
ของคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีนาสนใจ คือ 

Hackman, Suttle and Lloyd (1977, อางใน ศิริพร พันธุลี, 2546) อธิบายวาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานเปนส่ิงท่ีสนองความผาสุขของผูปฏิบัติงานทุกๆคนในองคกร การมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานท่ีดียอมสงผลตอความเจริญดานอ่ืนๆ เชน สภาพสังคมแวดลอม เศรษฐกิจ หรือ
ผลผลิตตางๆและท่ีสําคัญคุณภาพชีวติในการทํางานจะนาํไปสูความผูกพันตอองคกรได นอกจากน้ี
ยังชวยใหอัตราการขาดงาน การลาออกและอุบัติเหตนุอยลง ขณะท่ีประสิทธิภาพขององคกรในแง
ขวัญกําลังใจ ตลอดจนคุณภาพและปริมาณการผลิตเพิ่มสูงข้ึน 
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Delamotte and Takezawa (1984: 2–3) ไดกลาวถึง คุณภาพชีวิตในการทํางานมี
ความหมายกวางและไมชัดเจน โดยท้ังสองทานไดรวบรวมความหมายของคุณภาพชีวติในการ
ทํางานในหลายแงมุมไว ดังนี้ 

1.  คุณภาพชีวติในการทํางาน ท่ีมีความหมายอยางกวาง หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับชีวิตการทํางานซ่ึงจะประกอบดวย คาจาง ช่ัวโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน 
ผลประโยชนและการบริการ ความกาวหนาในการงานและการมีมนุษยสัมพันธ อันลวนมีผลตอ
ความพึงพอใจ และเปนส่ิงจูงใจสําหรับคนงาน 

2.  คุณภาพชีวติในการทํางาน ในความหมายท่ีแคบท่ีสุด คือ ผลดีของงานท่ีจะมีผล
ตอคนงาน จะหมายถึงการปรับปรุงในองคกร และลักษณะของงาน  โดยเฉพาะอยางยิง่ คนงานควร
จะไดรับการพจิารณาเปนพิเศษ สําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแตละ
บุคคลและรวมถึงความตองการของคนงาน ในเร่ืองความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจท่ีจะมีผลตอสภาพการทํางานของพวกเขา 

3. คุณภาพชีวติในการทํางาน ท่ีมีความหมายเชิงมนษุยธรรม (Humanization of 
work) ครอบคลุมถึงการปรับปรุงสภาพการทํางาน (Improvement of working condition) ดวย ใน
ประเทศฝรั่งเศสและในประเทศท่ีใชภาษาพูดฝร่ังเศส และครอบคลุมถึงการคุมครองแรงงาน 
(Worker protection) ในประเทศสังคมนิยม และครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(Working environment) และประชาธิปไตยในท่ีทํางาน (Democratization of the workplace) ใน
กลุมประเทศสแกนดิเนเวยี หรือ “Hatarakigai” ในประเทศญ่ีปุน ซ่ึงคุณภาพชีวติในการทํางานมี
ความหมายครอบคลุมไปถึงกลุมของวิธีการ หรือแนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีสําหรับสงเสริม
ส่ิงแวดลอมการทํางาน เพื่อกอใหเกดิความพึงพอใจมากข้ึน ในการปรับปรุงผลลัพธท้ังองคกร และ
ปจเจกบุคคลตามลําดับ 

 Casio (1989: 24) ใหความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางานเปน 2 ประการคือ 
 1. คุณภาพชีวติในการทํางานข้ึนอยูกับการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงคขององคกร 

2. คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูท่ีการรับรูของผูปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย 
สัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูรวมงาน และมีโอกาสเจริญกาวหนาและพัฒนางาน ซ่ึงระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานสัมพันธกับระดับความตองการของมนุษย 

Bovee et. al. (1993: 413) มองคุณภาพชีวติการทํางานวา เปนปรัชญาในการ
ปรับปรุงผลิตภาพในการทํางาน โดยการตระเตรียมและกําหนดใหพนกังาน มีโอกาสไดใช
ความสามารถท่ีมีอยูปรับปรุงตนเองรวมไปถึงปรับปรุงในส่ิงท่ีองคกรตองการ ซ่ึงการดําเนินการ 
ในเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้น กระทําไดโดยการออกแบบงานช้ินใหม อันเปนชวงของการ
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ทองศรี กําภู ณ อยุธยา (2532: 154) กลาววาคุณภาพชีวติในการทํางาน หมายถึง 
ลักษณะงานท่ีคนทํางานคนหน่ึงๆ ปฏิบัติอยูในองคการหนึ่งๆ วามีความพึงพอใจตอสภาพงานนัน้ๆ 
มากนอยเพียงใด มีอิสระในการตัดสินใจหรือไม ช่ัวโมงการทํางานมีความเหมาะสมกับคาตอบแทน
อยางไร ผูบังคับบัญชามีความเปนผูนํามากนอยเพยีงใด เปนตน 

เพ็ญศรี วาทยานนท (2533: 220-221) ไดใหความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานวา คนท่ีใชชีวิตรวมกนัในท่ีทํางานเปนเวลานาน มีผลประโยชนรวมกนัใหความสนใจและมี
ความเกีย่วของกับเพื่อนรวมงาน ท้ังในระดับเสมอกันและตางกัน ทําใหเกิดความสําเร็จในองคกร
และสงผลกระทบโดยตรง กบัความสําเร็จของคนงานโดยตรง และคนงานมีทรรศนะในทาง
เสริมสรางองคกร ถือวาเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2535: 39) กลาววาคุณภาพชีวิตในการทํางานหมายถึง 
คุณภาพของความสัมพันธระหวางคนงาน กับส่ิงแวดลอมของการทํางานท้ังหมด พรอมท้ังมีมิติ
ทางดานมนษุย (Human dimension) ท่ีเพิ่มเขาไปเสริมมิติทางดานเทคนิคและเศรษฐกิจ 

ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกจากการ
ประเมินตนเองของบุคลากร ซ่ึงไดรับมาจากประสบการณการทํางานในองคกรของเขา ทําใหเขามี
ความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางานและมีสุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีสมบูรณ คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน เปนการสนองตอบความตองการของบุคลากรในองคกร หากองคกรมีบุคลากรท่ีมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี จะสงผลใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลถึง
ผลิตภาพตอองคกรตอไป 

 
2.1.3 มิติของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Dimension of quality of working life) 

เนื่องจากแนวความคิด เกีย่วกับคุณภาพชีวติในการทํางาน ไดมีการให
ความหมายหลากหลาย และพบวาคํานยิามหนึ่ง ๆ มีความหมายกวางขวางและคลุมเครือ จึงทําให
ลักษณะมิติ หรือองคประกอบ หรือตัวช้ีวดัคุณภาพชีวิตการทํางานมีหลากหลายดวย ซ่ึงอาจรวมถึง
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Herrick and Macaby (1995: 63-67) ไดอธิบายหลักการสําคัญ ในการทําใหคน
มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ภายใตหลักการเบ้ืองตน 4 
ประการ คือ 

1. หลักความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน (The principle of security)  
หลักความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน เปนการตอบสนองความตองการของคนงาน ท่ี

ตองการลดความหวาดกลัว หรือความวิตกกังวลตาง ๆ อันเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน รายไดตลอดจนความกาวหนาในการทํางาน ท้ังนี้เพราะคนงานจะไม
สามารถเอาใจใสตองานท่ีทําไดอยางเต็มท่ี ถาหากตองเผชิญกับความไมม่ันคงปลอดภัย ท้ังตอภาวะ
ทางรางกายและภาวะทางเศรษฐกิจ เชน อันตรายจากสารเคมี อากาศเปนพิษ หรือความวิตกกังวล
ตออันตรายใด ๆ อันเนื่องมาจากการทํางานน้ัน นอกจากนี้ยังวิตกกังวลตอรายไดท่ีเพยีงพอตอการ
เล้ียงชีพ ความม่ันคงในการทํางานในระยะยาว กลาวคือ ตองการการคุมครองในเร่ืองอัตราคาจางท่ี
เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีทํา ตลอดจนมีความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน 

2. หลักความเปนธรรม หรือความเสมอภาค (The principle of equity) 
หลักความเปนธรรม หรือความเสมอภาค เปนการคุมครองใหคนงานไดรับผลตอบแทน 

จากการทํางานอยางเปนสัดสวนท่ีเหมาะสมกับผลงานท่ีเขาสามารถทําได ไมวาในแงการบริการ 
หรือการผลิต ซ่ึงจะแตกตางกันไป ในแงของรายไดระหวางฝายบริหารและคนงาน และการปนผล
กําไร ใหแกนายทุนอยางเปนธรรม หลักการนั้น จะสอดคลองกับแนวคิดการแบงปนผลประโยชน 
กลาวคือ คนงานควรไดรับการแบงปนผลประโยชนตอบแทนจากการทํางาน โดยเฉพาะการทุมเท
แรงกาย หรือสติปญญาในการทํางาน เพื่อเพ่ิมผลผลิตใหแกองคกร ซ่ึงเปนการใหความสําคัญตอตัว
บุคคล มากกวาจะใหความสําคัญเฉพาะตัวงานเทานั้น ดวยเหตุนี้ นายจางจึงควรใหความสนใจตอ
การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอทัศนคติท่ีดีของคนงาน และ
สงเสริมใหคนงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยในการทํางาน อันกอใหเกิดการเพ่ิม
ผลผลิต ใหเปนไปตามเปาหมายขององคกรตอไป 
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3. หลักปจเจกบุคคล (The principle of individuation)  
คนงานควรไดรับการกระตุนใหมีพัฒนาการท้ังในดานความรู ความสามารถ ฝมือหรือ

ความชํานาญงาน ตลอดจนสามารถเรียนรูเกี่ยวกับงานท่ีทํานั้นดวยตนเองไดตอไป หลักการนี้เปน
การสงเสริมใหคนงานรูจกัพัฒนาตนเอง และเรียนรูเกีย่วกับองคกรท้ังหมดมากท่ีสุดเทาท่ีเขา
ตองการ โดยใหคนงานมีโอกาสไดใชอํานาจตัดสินใจดวยตนเอง เกี่ยวกับงานท่ีทําอยูนั้นไดมาก
ท่ีสุดตามขอบเขต กลาวคือ สามารถวางแผนดําเนนิการตามหนาท่ีการงานของตนเองได ซ่ึง
ความสามารถในการตัดสินใจ หรือการกําหนดรูปแบบการทํางานดวยตนเองน้ี จะมีผลตอทัศนคติท่ี
ดีตอการทํางานของคนงาน ท้ังในแงจิตใจและแงวัตถุ ซ่ึงมีความสัมพนัธกับสุขภาพกายและจิตใจ
ของคนงาน อันเปนการเสริมสรางใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และสุขภาพสวนบุคคลในการ
ทํางานดวย 

4. หลักประชาธิปไตย (The principle of democracy)  
หลักประชาธิปไตยในการทํางาน เปนการทํางาน เปนการคํานึงถึงตัวบุคคล ซ่ึงเปน

ผูใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรตาง ๆ ในการทํางาน มากกวาท่ีจะใหความสนใจแตเฉพาะตัวงานเทานั้น 
แนวคิดของหลักการนี้ สอดคลองกับหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน เร่ืองสิทธิในการพูด หรือการ
แสดงความคิดเห็น ซ่ึงในการทํางานควรไดรับเลือกมาจากกลุมคนงานโดยตรง 

Petersen (1978: 91) เสริมวาความปลอดภัยในการทํางานเปนส่ิงท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงของการเกิดคุณภาพชีวติในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากทุกคร้ังท่ีมี
อุบัติเหตุเกดิข้ึนในโรงงานยอมสงผลกระทบตอบุคคลทุกฝาย คือ ฝายองคกร นายจาง และ
ผูรวมงาน 

Comell (1984: 357) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานมีองคประกอบดังนี้ คือ 
ความพึงพอใจทั่วไป ความพึงพอใจตอความกาวหนา และความเครียดทางกายภาพ ซ่ึงสําหรับมิติ
ของคุณภาพชีวิตการทํางาน ท่ีเขาเสนอนี้ แตกตางจากนักวิชาการทานอ่ืน ๆ ท่ีพิจารณาจากมติของ
ความพึงพอใจของพนักงานเปนสวนใหญ แตนักวิชาการทานนี้ มองในมิติความเครียดของพนักงาน
ในการทํางานดวย 

Huse and Cummings (1985: 198-200) ไดวิเคราะหลักษณะคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน โดยแบงออกไดเปนลักษณะตาง ๆ 8 ดาน ดังนี ้

1. รายไดและประโยชนตอบแทน (Adequate and fair compensation) หมายถึง
การไดรับรายไดและผลตอบแทนท่ีเพยีงพอ และสอดคลองกับมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวา
มีความเหมาะสมและเปนธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอ่ืน ๆ 
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2. ส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and healthy 
environment) หมายถึง การท่ีพนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทํางาน
ไมไดสงผลเสียตอสุขภาพและไมเส่ียงตออันตราย 

3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน หรือ “โอกาสพัฒนาศักยภาพ” 
(Development of human capacities) หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนจากงานท่ีทํา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ไดแก งานท่ีไดใชในทักษะและ
ความสามารถหลากหลาย งานท่ีมีความทาทาย งานท่ีผูปฏิบัติไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน 

4.  ความกาวหนาและม่ันคงในงาน (Growth and security) หมายถึง การท่ี
ผูปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชพีและตําแหนงอยางม่ันคง 

5. สังคมสัมพันธ (Social integration) หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติเปนท่ียอมรับ
ของผูรวมงานท่ีทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจากการ
แบงแยกเปนหมูเหลา ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

6. ธรรมนูญในองคการ (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมใน
การบริหารงาน มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม ผูปฏิบัติงานไดรับการเคารพในสิทธ์ิและ
ความเปนปจเจกบุคคล ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา บรรยากาศของ
องคการมีความเสมอภาค และความยุติธรรม 

7. ภาวะอิสระจากงาน (Total life space) หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุล
ในชวงชีวิต ระหวางชวงปฏิบัติงานกับชวงเวลาอิสระจากงาน มีชวงเวลาท่ีไดคลายเครียดจาก
ภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

8. ความภูมิใจในองคการ (Organizational pride) หมายถึง ความรูสึกของ
บุคลากรท่ีมีความภาคภูมิใจ ท่ีไดปฏิบัติงานในองคกรท่ีมีช่ือเสียง และรับรูวาองคการอํานวย
ประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม 

สุชาติ ศรีวรการ (2531: 115) มาตรการทางกฎหมายท่ีเกีย่วของกับเร่ืองชีวิต
ความเปนอยูของลูกจาง ไดแก 

1. กฎหมายคุมครองแรงงานในเร่ืองสวัสดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด 
2. กฎหมายคุมครองแรงงานในเร่ืองสิทธิประโยชนตาง ๆ ดังนี ้
 2.1 สิทธิประโยชนในเร่ืองเงินทดแทน ไดแก เงินท่ีนายจางจายใหแก

ลูกจาง หรือผูมีสิทธิในกรณลูีกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย 
เนื่องจากการทํางาน หรือโรคซ่ึงเกิดตามลักษณะ หรือสภาพของงาน หรือจากการทํางาน  
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 2.2 สิทธิประโยชนเร่ืองเงินชดเชย ไดแก เงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจาง
เม่ือเลิกจาง 

 2.3 สิทธิประโยชนในเร่ืองประกันสังคม ลูกจางจะไดรับสิทธิประโยชน
ในดานการรักษาพยาบาล สําหรับการประสบอันตราย เจบ็ปวย หรือเจบ็ปวยจนถึงแกความตาย โดย
มิใชเหตุเนื่องมาจากการทํางาน โดยไดรับคาบริการทางการแพทย เงินทดแทนการขาดรายได คาทํา
ศพ ตลอดจนการชวยเหลือเงินคาคลอดบุตร ฯลฯ 

3. การคุมครองในเร่ืองสภาพการใชแรงงานโดยท่ัวไป อันไดแก การคุมครอง
เกี่ยวกับลักษณะงาน เวลาในการทํางาน เวลาในการพักผอน วันหยุดและวันลา รวมทั้งคาจางข้ันตํ่า 

4. การคุมครองในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน เกีย่วกบัความปลอดภัยใน
การทํางานเกีย่วกับความปลอดภัยสวนบุคคลและสวนรวมในการทํางาน เชน การจดัใหมีอุปกรณ
ปองกันอันตราย เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการทํางาน เปนตน 

5. มาตรการดานกฎหมายแรงงานสัมพันธ ในแงการใหคุมครองสิทธิของ
ลูกจางในการรวมตัวเปนองคกรแรงงาน คือ สหภาพแรงงาน ในการแสดงบทบาทในการเรียกรอง
สิทธิประโยชนและการสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาใหสมาชิกมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี
ข้ึน 

ชาญชัย  อาจิณสมาจาร (2538: 38-39) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ
คุณภาพชีวิตการทํางานไว 17 ประการ ดังนี้ 

1. ความม่ันคง 
2. ความเสมอภาคในเร่ืองคาจางและรางวัล 
3. ความยุติธรรมในสถานท่ีทํางาน 
4. ปลอดภัยจากระบบความเขมงวดในการควบคุม 
5. งานท่ีมีความหมายและนาสนใจ 
6. กิจกรรมและงานหลากหลาย 
7. งานมีลักษณะทาทาย 
8. ควบคุมตัวเอง งาน และสถานท่ีทํางาน 
9. มีขอบเขตการตัดสินใจของตนเอง 
10. โอกาสการเรียนรูและความเจริญกาวหนา 
11. ผลสะทอนกลับ ความรูเกี่ยวกับผลลัพธอํานาจหนาท่ีในงาน 
12. อํานาจหนาท่ีในงาน 
13. ไดรับการยอมรับจากการทํางาน 
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14. ไดรับการสนบัสนุนทางสังคม 
15. มีอนาคตท่ีด ี
16. สามารถสัมพันธงานกับสภาพแวดลอมภายนอก 
17. มีโอกาสเลือก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสนใจ ความชอบและความคาดหวัง 
บัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ (2540: 21) ไดกําหนดปจจยัโดยตรงท่ีสําคัญ ๆ ท่ีมี

ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนี ้
1. การคุมครองทางสังคม เปนสวนท่ีครอบคลุมหลายเร่ือง นับต้ังแต

โครงสรางความม่ันคงทางสังคม ไปจนถึงสวัสดิการทางดานอนามัยสาธารณสุข กลาวโดยสรุป 
นอกเหนือจากรายไดและคาจางแลว ปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลเกี่ยวพันไปถึงรายไดและสวสัดิการของ
แรงงาน จะเรียกวาเปนปจจยัท่ีกอใหเกิดการคุมครองทางสังคม 

2. การปรับปรุงเง่ือนไขในการทํางาน เปนสวนท่ีเกีย่วกับการยกระดับคาจาง 
เปล่ียนแปลงช่ัวโมงการทํางาน และครอบคลุมไปถึงเร่ืองอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการลดอุบัตเิหตุและ
ความเจ็บปวด อันเนื่องมาจากการทํางาน โดยเนนโครงสราง ความปลอดภัยดานอาชีพ นอกจากนี้
ยังมีการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการทํางานภายในองคการ ใหมีลักษณะของมนุษยธรรมมากข้ึน 

3. การปรับปรุงส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทํางาน และส่ิงแวดลอมในชุมชนท่ีมี
การเนนเร่ืองของความเช่ือมโยงระหวางส่ิงแวดลอมของการทํางาน กับส่ิงแวดลอมของชุมชน
รอบๆ สถานท่ีทํางานมากข้ึน 

ปรีชา  เปยมพงษสานต (2535: 21-22) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบโดยตรง
ตอคุณภาพชีวติของแรงงาน ดังนี ้

1. การคุมครองทางสังคม (Social protection) ครอบคลุมหลายเร่ือง นับต้ังแต
โครงสรางความม่ันคงทางสังคม ไปจนถึงสวัสดิการทางดานอนามัยสาธารณสุข กลาวโดยสรุป
นอกเหนือจากรายไดและคาจางแลว ปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลเกี่ยวพันไปถึงรายไดและสวสัดิการของ
แรงงานเรียกวา เปนปจจยัท่ีกอใหเกิดการคุมครองทางสังคมท่ีสําคัญท่ีสุดโครงการหน่ึงของ
ประเทศไทย 

2. การปรับปรุงเง่ือนไขการทํางาน เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการยกระดับคาจางและ
เปล่ียนแปลงช่ัวโมงทํางานและครอบคลุมไปถึงเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหลายเร่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการลด
อุบัติเหตุและความเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน โดยเนนโครงการสรางความปลอดภัย
ทางดานอาชีพและการพัฒนาสาธารณสุขทางดานอาชีพ นอกจากนี้ยังมีโครงการทดลองท่ีรูจักกัน
ภายใตช่ือวา “คุณภาพของชวีิตการทํางาน” (Quality of working life) อันเปนการปรับปรุงเกี่ยวกับ
ระบบทํางานภายใตองคกรใหมีลักษณะของมนุษยธรรมมากข้ึน 
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3. การปรับปรุงส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทํางานและส่ิงแวดลอมชุมชน ในระยะ
หลัง ๆ ไดมีการเนนเร่ืองความเช่ือมโยงระหวางส่ิงแวดลอมของการทํางานกับส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนรอบสถานที่ทํางานมากข้ึน 

ทฤษฎีความตองการลําดับข้ันของ Maslow (Maslow’s hierarchy of human need)  
Maslow (ธงชัย  สันติวงศ, 2519: 381 – 384) ไดจดัลําดับความตองการของ

มนุษยเปนหาข้ัน เรียงลําดับต้ังแตความตองการข้ันต่ําสุดจนถึงสูงสุด บุคคลขวนขวายที่จะ
ตอบสนองความตองการของตนเปนข้ันตอนท่ีตอเนื่อง กลาวคือ เม่ือความตองการข้ันตน ๆ ไดรับ
การตอบสนองแลว ความตองการข้ันท่ีอยูถัดไปจะเกิดข้ึนตามมา บุคคลจะมีความพึงพอใจในงาน 
ถาหากวางานนั้น ๆ ใหการตอบสนองในส่ิงท่ีเขาตองการได Maslow ไดจัดลําดับความตองการของ
มนุษยไวดังนี ้

 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 2.1   ลําดับข้ันความตองการของมนุษย (Maslow’s hierarchy of human needs) 

 

1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการ
เบ้ืองตนเพื่อความอยูรอด เชน ความตองการอาหาร น้ําดืม่ ความตองการทางเพศ ความตองการทาง 
รางกายนี้ หากกลาวในแงองคกรธุรกิจอุตสาหกรรม อาจตอบสนองไดดวยคาจางแรงงานท่ีเพียงพอ
แกการครองชีพ การแจกชุดทํางาน การมีรถรับสงพนักงาน เปนตน 

2. ความตองการดานความม่ันคงและปลอดภัย (Security and safety needs) 
เม่ือความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางดานความม่ันคงและ
ปลอดภัยเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการปองกันอันตรายตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับรางกาย จิตใจและความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ และเม่ือพิจารณาในทัศนะของการปฏิบัติงานในองคกรแลว ความตองการ
ทางดานความม่ันคงปลอดภยั หมายถึง การใหความแนนอน หรือการรับประกันตอความม่ันคงใน
หนาท่ีการงาน การสรางความปลอดภัยในการทํางานใหแกพนกังาน และการสงเสริมเพื่อใหเกิด
ความม่ันคงทางดานการเงินแกพนักงานใหมากยิ่งข้ึน 

ความตองการประจักษแจงในตนเอง 

ความตองการมีช่ือเสียงและการยกยอง 

ความตองการความรักและความเปนเจาของ 

ความตองการทางดานความม่ันคงและปลอดภัย 

ความตองการทางดานรางกาย 
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3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love and belonging needs) 
เปนความตองการท่ีเกิดขึ้น เม่ือความตองการในสองข้ันแรกไดรับการตอบสนองแลว ความตองการ
ชนิดนี้คือ ความตองการความรัก ความเขาใจจากเพ่ือน ความตองการทีจ่ะไดเขารวมเปนสมาชิก
ขององคกรตาง ๆ และไดรับการยอมรับจากสมาชิกท่ีอยูในองคกรนั้น ๆ เปนตน 

4. ความตองการมีช่ือเสียงและการยกยอง (Esteem needs) จะรวมถึงการนับถือ
ตนเอง ความตองการที่จะเปนคนท่ีไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน ความเปนตัวของตัวเอง รูจักมีอํานาจ 
และตองการทีจ่ะประสบผลสําเร็จ องคประกอบตาง ๆ ท่ีแสดงวา ไดรับการยกยองนบัถือ เชน 
สถานภาพการไดรับการยกยอง การไดรับความสนใจ การไดรับการเล่ือนข้ันตําแหนงท่ีสูงข้ึน เปน
ตน 

5. ความตองการประจักษแจงในตนเอง (Self actualization needs) เปนความ
ตองการท่ีจะแสดงออกซ่ึงสามารถของตนเอง องคกรท่ีดีควรเปดโอกาสใหพนกังานมีโอกาสที่จะ
สนองความตองการตามอุดมการณของตนเองใหมากท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อเปนผลดีสําหรับท้ังฝายพนักงาน
จัดการเอง โดยจะเปดโอกาสใหเขาทํางานท่ียากท่ีสุด หรืองานในตําแหนงท่ีสูงสุดเทาท่ีความ 
สามารถของเขาจะเอ้ืออํานวยให 

Lawler & Ledford (1981-82) (อางใน Huse and Cumming, 1985: 205) ไดเสนอแนวคิด

แบบจําลองผลกระทบทางออมตอผลิตภาพขององคกร จากคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังภาพท่ี 2.2 

ซ่ึงอธิบายไดวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ทําใหเกิดความสุขและความพึงพอใจตอพนักงาน และ

ขณะเดียวกนักส็งผลตอผลิตภาพขององคกร แลวจึงสงผลตอแรงจูงใจและความผูกพนัตอองคกร

แลวในท่ีสุดจงึสงผลตอผลิตภาพขององคกร 

 

Employee 

Productivity 

 

ภาพท่ี 2.2 ผลกระทบทางออมตอผลิตภาพ (Indirect effects on productivity)  
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สําหรับการคนควาแบบอิสระนี้ ผูศึกษาประสงคจะศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดย
ใชพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ บริษัท เอส. เอ็ม. วี. 
(ไทยแลนด) จาํกัด เปนกลุมตัวอยาง จากองคประกอบท่ีกลาวมาท้ังหมด จะเห็นวามีความ
สอดคลองกันของเกณฑในการบงบอกคุณภาพชีวิตการทํางาน แตผูศึกษาเลือกใชตัวบงช้ีหรือเกณฑ
การประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานท้ัง 8 ดานของ Huse and Cumming เพราะมีเนื้อหาครอบคลุม
ในดานตางๆ ของคุณภาพชีวิตการทํางานคอนขางสมบูรณ และมีความเหมาะสมกับการนํามาใชใน
การศึกษา อีกท้ังผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work 
life หรือ QWL)) ตามทฤษฎีของ Huse and Cumming ซ่ึงใชวัดองคประกอบของคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ท้ัง 8 ดานๆ ละ 4 คําถาม  
 
2.2  ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
 2.2.1  ความหมายของความผูกพันตอองคกร 
   Mowday er. Al. (1982: 27) ใหความหมายของความผูกพันตอองคกรวา เปน
การแสดงออกท่ีมากกวาความจงรักภกัดีท่ีเกิดข้ึนตามปกติ เพราะเปนความสัมพันธท่ีแนนหนา และ
ผลักดันใหบุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตัวเองเพือ่การสรางสรรคใหองคการอยูในสภาพทีด่ีข้ึน 

Mowday, Porter and Steers (1982) (อางใน Luthans (1992: 124)) ไดนิยาม
ความหมาย “ความผูกพันตอองคกร” ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

1.  ความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดํารงความเปนสมาชิกภาพในองคกร (A strong desire 
to remain a member of a particular organization) หมายถึง ความตองการของพนักงานท่ีมีความ
สมัครใจอยูปฏิบัติงานในองคกร ไมคิดหรือมีความตองการท่ีจะลาออกจากการเปนสมาชิกของ
องคกร  

2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพื่อประโยชนขององคกร 
(A willingness to exert high levels of effort on behalf of the organization) หมายถึง การใช
ความสามารถ ความพยายามของตนเองอยางเต็มท่ีเพื่อใหงานขององคกรประสบความสําเร็จ  

3.  ความเช่ือม่ันอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานยิมขององคกร (A definite belief 
in, and acceptance of, the value and goals of organization) หมายถึง การยอมรับแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ใหสําเร็จตามเปาหมาย และมีคานิยมท่ีสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ
องคกร  
  Miner (1992: 124) ไดศึกษาและรวบรวมแนวคิดของ Mowday และคณะ โดยแบง
แนวคิดของความผูกพันตอองคกรออกเปน 2 ดาน คือ 
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  1. ความผูกพันทางดานพฤติกรรม (Behavior commitment) เปนความผูกพันตอ
องคกรในรูปของพฤติกรรมการแสดงออกอยางตอเนื่องคงเสนคงวา คือ เม่ือคนเกิดความผูกพันตอ
องคกรจะมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมอยางตอเนื่อง คงเสนคงวาในการทํางาน โดยไม
โยกยายเปลี่ยนแปลงท่ีทํางาน และพยายามท่ีจะรักษาสมาชิกภาพ เนือ่งจากไดเปรียบเทียบผลได
ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีเขาไดลงทุนลงแรงไปในองคการ และเปนการยาก หรือเปนไปไมไดท่ีจะ
เรียกการลงทุนสวนนัน้กลับคืนมา 
  2. ความผูกพันทางดานทัศนคติ (Attitudinal commitment) เปนความรูสึกของ
บุคคลท่ีรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร ซ่ึงตางจากแนวคิดแรกท่ีเปนผลเนื่องจากการ
เปรียบเทียบผลไดผลเสียท่ีจะเกดิข้ึนมากกวาคํานึงถึงความรูสึกท่ีบุคคลจะแสดงออกถึงความผูกพนั
ตอองคกรเชิงทัศนคติในรูปของความเช่ือม่ันและยอมรับในเปาหมายและคานยิมขององคกรความ
ตั้งใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ี เพื่อท่ีจะทํางานใหกับองคกรและความปรารถนาอยางแรง
กลาท่ีจะรักษาสถานภาพสมาชิกขององคกรได 
  ภรณี  กีรติบตุร (2529: 94) ไดใหความหมายวา ความผูกพันตอองคกร สามารถแยก
ออกไดเปน 2 ลักษณะคือ ความผูกพันเปนทางการ (Formal attachment) ตอองคกรซ่ึงแสดงออก
โดยการ ไปปรากฏตัวทํางานตามเวลาท่ีกาํหนด และความผูกพันทางจติใจและความรูสึก 
(Commitment) ซ่ึงหมายถึง พนักงานมีความผูกพัน หรือสนใจอยางจริงจังตอเปาหมาย คานิยมและ
วัตถุประสงคขององคกร โดยมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร และเต็มใจท่ีจะทุมเทพลังการทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย 
   
 2.2.2 ปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพนัตอองคการ 
  Steers and Porter (1983: 441–451) ปจจยัท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรสามารถ
จัดเปนกลุมใหญ ๆ ได 4 กลุม ดังนี ้

1. ลักษณะสวนบุคคล พบวา อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
มีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันตอองคกร และการศึกษามีความสัมพันธทางลบตอความ
ผูกพันตอองคกร 

2. ลักษณะของงาน หรือบทบาทท่ีเกี่ยวของในงาน มีอิทธิพลตอความผูกพันตอ
องคกร มีการศึกษาพบวา งานท่ีเพิ่มคุณคาจะเพิ่มความผูกพัน บทบาทที่ชัดเจนและความสอดคลอง
ของบทบาทมีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันตอองคกร 

3. การออกแบบองคกร โครงสรางท่ีหลากหลาย มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร
พบวา ระดับของความเปนทางการ ความม่ันใจในหนาท่ี การกระจายอํานาจ การมีสวนรวมในการ
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4. ลักษณะและคุณภาพของประสบการณในงานท่ีเกิดข้ึน ในชวงระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานในองคกร เชน พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกตอองคกร พนักงานรูสึกวาองคกรไววางใจที่
จะดแูลความสนใจของพนักงาน ความรูสึกวาคนเองมีความสําคัญตอองคกร และการที่ความ
คาดหวังของพนักงานพอดีกบังาน ปจจยัเหลานี้ลวนแลวแตมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพนั
ตอองคกร 

Cherrington (1994: 276) ไดสรุปวา ความผูกพันตอองคการเกิดจากปจจัยดังนี ้
1. ลักษณะสวนบุคคล ไดแก ท่ีมีอายุมาก และอายุอยูในองคการนาน จะมีความ

ผูกพันตอองคกรสูง ผูท่ีมีแรงจูงใจภายในมากจะมีความผูกพันมาก เพศหญิงมีแนวโนมผูกพันตอ
องคกรมากกวาเพศชาย ตลอดจนผูท่ีมีการศึกษานอยจะผูกพันตอองคกรมากกวาผูท่ีมีการศึกษาสูง 

2. ลักษณะของงาน ไดแก การทํางานท่ีมีความสําคัญ การไดมีสวนรวมในงานจะ
กอใหเกิดความผูพันตอองคการสูง และหากมีความขัดแยงในบทบาทและสับสนในงาน จะทําให
ความผูกพันตอองคกรลดลง 

3. ลักษณะขององคการ ไดแก องคการท่ีมีการกระจายอํานาจ การใหพนกังานไดมี
สวนรวมในการตัดสินใจ จะสรางใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกร และเหน็วาองคกรเปนท่ี
พึ่งพิงได 
 
 2.2.3 ความสําคัญของความผูกพนัตอองคกร 

Ivancevich, Konopaske and Matteson (2005: 224) ระบุวา “หลักฐานงานวจิัย
ช้ีบอกวาการขาดซ่ึงความผูกพันสามารถลดประสิทธิภาพขององคกรได” และระบุวา “ผูท่ีมีความ
ผูกพันตอองคกรจะมีผลทําใหคนหางานอ่ืนนอยลง” นั้นหมายถึงพนกังานในองคกรจะมีอัตราการ
เขา-ออกงานลดลง หรือมีอายุงานมากนั้นเอง 

Steers (1977: 122–123) เห็นวาความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธ กอใหเกิด
ประสิทธิภาพตอองคกร คือ 

1. พนักงานผูท่ีมีความผูกพันตอเปาหมายและคานิยมขององคกร จะแสดงสวนรวม
ในกจิกรรมตาง ๆ ขององคกรในระดับสูง 

2. พนักงานผูท่ีมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง จะมีความปรารถนาอยางแรง
กลาในการดํารงอยูกับองคกร เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบุคคลเช่ือถือ 
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3. พนักงานผูท่ีมีความผูกพันเปนเสมือนหนึ่งเดียวกับองคกรในระดบัสูง จะเพิ่ม
ระดับการมีสวนรวมในงานมากข้ึน เนื่องจากมีความเช่ือวางานของตนเปนตัวเช่ือมไปสูการบรรลุ
เปาหมายขององคกร 

4. พนักงานผูท่ีมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง จะเต็มใจใชความพยายามเพ่ือ
องคกร และขยายผลการทํางานไปสูการมีผลงานในระดับสูง 

Baron (1986: 165) ไดสรุปวา ความผูกพันตอองคกรมีผลกระทบตอพฤติกรรมของ
พนักงาน คือ 

1. เม่ือใดท่ีความรูสึกผูกพันของพนักงานแตละคนมีระดับสูง อัตราการขาดงานและ
อัตราการออกจากงานตํ่า 

2. ความผูกพันท่ีสูงจะมีผลทําใหบุคคลอยากคนหางานอ่ืนนอยลง 
3. ความผูกพันในองคกรมีสวนเกี่ยวของกับความพยายาม และคุณภาพในการ

ทํางาน พนักงานที่มีความผูกพันตอบริษัทของเขาจะมีความพยายามอยางมากและเต็มใจลงทุนเพื่อ
บริษัท นั่นคือ ผลการปฏิบัติงานของพวกเขาจะดีข้ึน 

ภรณี  กีรติบตุร (2529: 97) กลาววา ความรูสึกผูกพันจะนําไปสูผลที่สัมพันธกับ
ความมีประสิทธิภาพขององคกร ดังนี ้

1. พนักงานซ่ึงมีความรูสึกผูกพันอยางแทจริงตอเปาหมาย และคานยิมขององคกร 
การมีแนวโนมท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรอยูในระดบัสูง 

2. พนักงานซ่ึงมีความรูสึกผูกพันอยางสูง มักมีความปรารถนาอยางแรงท่ีจะคงอยู
กับองคกรตอไป เพื่อทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงตนเองเล่ือมใสศรัทธา 

3. โดยเหตุท่ีบุคคลมีความผูกพันตอองคกร และเล่ือมใสศรัทธาในเปาหมายของ
องคกร บุคคลซ่ึงมีความผูกพันดังกลาวมักมีความผูกพันอยางมากตองาน เพราะเหน็วางานคือ 
หนทางท่ีตนจะสามารถทําประโยชนกับองคกรใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ 

4. บุคคลซ่ึงมีความรูสึกผูกพันสูง จะเต็มใจท่ีจะใชความพยายามมากพอสมควรใน
การทํางานใหกับองคกร ทําใหมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดกีวาคนอ่ืน 

ในการศึกษาคนควาแบบอิสระนี้ ผูศึกษาไดใชนยิามความหมายของ Mowday, 
Porter and Steers (1982) เปนแนวทางในการศึกษาความผูกพันตอองคกร ซ่ึง Mowday, Porter and 
Steers กลาววา ความผูกพันตอองคกรมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

1. ความเช่ือม่ันอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 
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2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยามยามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพื่อประโยชนของ
องคกร 

3. ความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดํารงความเปนสมาชิกภาพในองคกร 

ท้ังนี้เพราะผูศึกษาพิจารณาเห็นวา ความผูกพันตอองคกรในนิยามความหมายของ 
Mowday, Porter and Steers ชัดเจนและเขาใจไดงาย อีกท้ังผูศึกษาไดนําแบบสํารวจมาตรฐานท่ี
เกี่ยวความผูกพันตอองคกร (Organization commitment questionnaire หรือ OCQ) ของ Mowday, 
Steers and Porter มาใชวดัองคประกอบของความผูกพันท้ัง 3 ดาน ดานละ 5 คําถาม  
 
2.3 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2.3.1 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวติในการทํางาน 

ศิริพร พันธุลี (2546) ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางความพึงพอใจในคุณลักษณะ
งานคุณภาพชีวิตในการทํางานและคานยิมการบริการของพนักงานโรงแรมจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปน
การวิจยัเชิงสัมพันธ (Correlation research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
คุณลักษณะงาน คุณภาพชีวติในการทํางาน และคานยิมการบริการของพนักงานโรงแรม จังหวัด
เชียงใหมในภาพรวมเพ่ือเปนขอมูลท่ัวไปข้ันพื้นฐาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ท้ัง 3 ตัวแปร ไดแก ความพงึพอใจในลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และคานิยมการ
บริการของพนักงานโรงแรม จังหวดัเชียงใหม โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณลักษณะ
งานของ Hackman and Oldham, (1977) ท่ีไดเสนอทฤษฎีคุณลักษณะงาน ( Job characteristics ) วา
มีลักษณะของงานท่ีสําคัญ 5 ดาน ท่ีจะทําใหบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางาน ดังนี้คือ ดานความ
หลากหลายทักษะ ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของงาน ดานความสําคัญของงาน ดานความ
อิสระในการตดัตัดสินใจในงาน ดานผลสะทอนกลับจากงาน และไดนําแนวคิดคุณภาพชีวติในการ
ทํางานของ Huse and Cumming, (1985) ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบท้ัง 8  ดาน มาใชในการเปน
แนวทางในการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และคานิยมการบริการของพนักงาน ดังนี้ ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดาน
สภาพท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพฒันาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคม
สัมพันธ ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน ดานความภาคภูมิใจในองคกร และ
ในสวนของคานิยมท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้จงึเปนลักษณะของการผสมผสานทฤษฎีจากผูหลายๆ
ทฤษฎี ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของคานิยมในการใหบริการๆไว 5 ดาน ดังนี้ คานิยมตอ
ความภาคภูมิใจในการทํางานบริการ คานยิมตอความสนใจเกี่ยวกับงานบริการ คานยิมตอการมุง
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ภาพท่ี 2.3 กรอบแนวคิดการวิจัยของ ศิริพร พันธุลี (2546) 

 
   
 
 
 
 
 
  
 
 

ความสัมพันธ

(Correlation) 

ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน 

- ดานความหลากหลายทักษะ 

- ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน 

- ดานความสําคัญของงาน 

- ดานความอิสระในการตัดตัดสินใจในงาน 

- ดานผลสะทอนกลับจากงาน 

คานิยมในการบริการ 

- คานิยมตอความภาคภูมิใจในการทํางานบริการ 

- คานิยมตอความสนใจเกีย่วกับงานบริการ 

- คานิยมตอการมุงอนาคต 

- คานิยมตออาชีพ 

- คานิยมตอองคกร 

ความสัมพันธ

(Correlation) 

ความสัมพันธ

(Correlation) 

- ดานภาวะอิสระจากงาน 

- ดานลักษณะการบริหารงาน 

- ดานสังคมสัมพันธ 

- ดานความกาวหนา 

- ดานการพัฒนาศักยภาพ 

- ดานสภาพท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและ 

ปลอดภัย 

- ดานผลตอบแทนท่ียตุิธรรมและเพียงพอ 

คุณภาพชีวติในการทํางาน 

 
 การวิจยัดังกลาวพบวา ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน และคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานโรงแรม จังหวดัเชียงใหม มีความสัมพันธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 คุณภาพชีวิตในการทํางาน และคานิยมการบริการของพนักงานโรงแรม จังหวดัเชียงใหม มี
ความสัมพนัธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
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 2.3.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร 
กาญจนา  นุใจกอง (2542) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรและ

พฤติกรรมการทํางานในพนกังานระดับปฏิบัติการขององคกรเอกชนในจังหวัดเชียงใหม โดยได
ศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบสามดานของความผูกพันตอองคกร ตามทฤษฎีของ Allen 
and Meyer, (1990) ไดแก ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ ความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน 
ความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาท่ี กับพฤติกรรมสามประเภท ไดแก ผลการปฏิบัติงาน ความพึง
พอใจในงาน และความตั้งใจท่ีจะออกจากงาน รวมท้ังศึกษาปฏิสัมพันธแตละดานของความผูกพัน
ตอองคการท่ีมีตอการทํานายพฤติกรรมการทํางานสามประเภทดังกลาว ซ่ึงมีกรอบความคิดของการ
วิจัยวา ความผูกพันตอองคกรประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ 
ความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน ความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาท่ี ซ่ึงคิดวาองคประกอบแต
ละดานนาจะมคีวามสัมพันธกับความผูกพันและพฤติกรรมท้ังสามประเภท ไดแก  ผลการ
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน และความต้ังใจท่ีจะออกจากงาน ดังแสดงในภาพท่ี 2.4 

ภาพท่ี 2.4 กรอบความคิดแสดงความสัมพันธระหวางความผูกพันและ
พฤติกรรมการทํางานของ กาญจนา นุใจกอง (2542) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ 

(Affective commitment) (Job performance) 

ความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน 

(Continuance commitment) 

ความพึงพอใจในงาน 

(Job satisfaction) 

(Job withdrawal intentions) 

ความต้ังใจท่ีจะออกจากงาน 

(Normative commitment) 

ความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาท่ี 

ผลจากการปฏิบัติงาน 

โดยรูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ เคร่ืองมือท่ีใชประกอบดวยแบบวัด
ส่ีชนิด ไดแก แบบวัดความผูกพันตอองคกร แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบวดัความพึงพอใจ
ในงาน และแบวัดความต้ังใจท่ีจะออกจากงาน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อใชบรรยายลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา การ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) โดยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัว
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ภาพท่ี 2.5 กรอบแนวคิดการวิจัยของ กาญจนา นุใจกอง (2542) 
 

                                               ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม                           
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการวิจัยพบวา (1) ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ และความผูกพันอัน
เนื่องมาจากหนาท่ี มีความสัมพันธทางบวก กับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไม

ความผูกพนัตอองคกร 

  1. อันเนื่องมาจากอารมณ 

  2. อันเนื่องมาจากการลงทุน 

ความสัมพันธ

(Correlation)   1. ผลการปฏิบัติงาน 

  2. ความพึงพอใจในงาน 

สมมุติฐานท่ี 1 

ความผูกพนัตอองคกร 

  1. อันเนื่องมาจากอารมณ 

  2. อันเนื่องมาจากการลงทุน 

  3. อันเนื่องมาจากหนาท่ี 

ความสัมพันธ

(Correlation) 

  3. ความต้ังใจที่จะออกจากงาน 
สมมุติฐานท่ี 2 

สมมุติฐานท่ี 3 
ความสัมพันธ

(Correlation) 

  3. ความต้ังใจที่จะออกจากงาน 

  2. ความพึงพอใจในงาน 

  1. ผลการปฏิบัติงาน 

พฤติกรรม 

  3. อันเนื่องมาจากหนาท่ี 

  2. อันเนื่องมาจากการลงทุน 

  1. อันเนื่องมาจากอารมณ 

ความผูกพนัตอองคกร 

พฤติกรรม 

พฤติกรรม 
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 2.3.3 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคณุภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพนัตอองคกร 

มาริสสา   ทรงพระ (2546)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ตอสภาพการจางงาน รวมท้ังศึกษา ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีได
เจากบุคลากร โดยไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน ของ Huse and Cumming, 
(1985) คือ ดานรายไดและผลตอบแทน ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาส
พัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนาและมัน่คงในงานดานสัมพันธภาพในองคกร ดานธรรมนูญใน
องคกร ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวติสวนตัวดานความภูมิใจในองคกร และ
ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 3 ดาน ของ Steers, (1991)  คือ ดานความเช่ือม่ันอยางสูงใน
การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีใน
การทํางานเพ่ือประโยชนขององคกร และดานความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดํารงความเปน
สมาชิกภาพในองคกร มีตอสภาพการจางงาน ในระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีท่ีใชในการวิจัย ดังภาพ
ท่ี 2.6 

ภาพท่ี 2.6 กรอบแนวคิดการวิจัยของ มาริสสา   ทรงพระ (2546) 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
 

ปจจัยสวนบุคล 

เพศ, อายุ, สถานภาพ

สมรส, ระดับการศึกษา, 

ระยะเวลาในการทํางาน 

t-test 
คุณภาพชีวติในการทํางาน 

ของตัวแปรท้ัง 8 ดาน 

ความผูกพนัตอองคกร 

ของตัวแปรท้ัง 3 ดาน 

One-way ANOVA 
t-test 

One-way ANOVA 

One-way ANOVA 
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การวิจยัดังกลาวพบวาพนกังานท่ีมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท้ัง 8 ดาน แตกตาง
กัน มีระดบัความผูกพันตอองคกรโดยรวมตางกัน ซ่ึงในสวนนี้ท่ีสอดคลองกับการศึกษาในคร้ังนี้
คือ คุณภาพชีวติในการทํางาน กับ ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธทางบวก กบัพฤติกรรม
ของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

รุจี  อุศศิลปศักดิ์ (2545) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยไดศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ใน 8 ดาน ของ Huse 
and Cumming  (1985 อางถึงใน รุจี  อุศศิลปศักดิ ์2545: 8) คือ ดานรายไดและผลตอบแทน ดานการ
พัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหาร ดานความภูมิใจใน
องคกร และดานความม่ันคงในงาน กับความยึดม่ันผูกพันตอองคกร โดยไดศึกษาเกี่ยวกับความยึด
ม่ันผูกพันตอองคกร ใน 3 ดาน ของ Porter and others (1974) คือ ดานความเช่ือม่ันอยางสูงในการ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการ
ทํางานเพื่อประโยชนขององคกร และดานความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดํารงความเปนสมาชิก
ภาพในองคกร และสรางสมการพยากรณความยดึม่ันผูกพันตอองคกรของพนักงานในองคกร จาก
ปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีท่ีใชในการวิจยั ดังภาพ
ท่ี 2.7 

  ภาพท่ี 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัยของ รุจี อุศศิลปศักดิ์ (2545) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

เพศ, อายุ, สถานภาพ

สมรส, ระดับการศึกษา, 

ระยะเวลาในการทํางาน, 

สาขาวิชาท่ีจบ, 

ระดับเงินเดือน 

คุณภาพชีวติในการทํางาน 

ของตัวแปรท้ัง 7 ดาน 

 

ความผูกพนัตอองคกร 

ของตัวแปรท้ัง 3 ดาน 

 

Descriptive statistics 

Correlation analysis 

Stepwise multiple regression 

 

ปจจัยสวนบุคล 
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ผลการวิจัยดังกลาวพบวา  ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระยะเวลาท่ีทํางานในองคกร 
และระดับเงินเดือนท่ีไดรับ มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความยึดม่ันผูกพัน
กับองคกรโดยรวม ซ่ึงในสวนนี้สอดคลองกับการศึกษาในคร้ังนี้คือ ระยะเวลาท่ีทํางานในองคกร 
(อายุงาน) กับ ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล องกับการศึกษาในคร้ังนี้ตามแบบจําลองท่ี 2 ท่ีศึกษาเกีย่วกับความสัมพันธของความผูกพนั
ตอองคกร กับอายุงาน 

 
2.4 สรุปกรอบแนวคิดการศึกษา 

สําหรับการคนควาแบบอิสระนี้ผูศึกษาอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
Huse and Cumming (1985) เพราะมีเนื้อหาครอบคลุมในดานตางๆ ของคุณภาพชีวติในการทํางาน
ท่ีคอนขางสมบูรณและมีความหมายเหมาะสมกับการนํามาใชในงานวจิัยในบริบทของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ และผูศึกษาไดอาศัยแนวคิดเกีย่วกับความผูกพันตอองคกร
ของ Mowday, Porter and Steers (1982) เพราะเห็นวาใหนิยามความหมายไดชัดเจนและเขาใจงาน
ภายใตบริบทของอุตสาหกรรมดังกลาวมากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อวิเคราะหคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรกับอายกุารทํางาน วามีความสัมพันธกันอยางไร และ
เปนสาเหตุทําใหมีการเปล่ียนหรือลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอส.
เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) จํากัด หรือไม ตามแบบจําลองดังนี ้

แบบจําลองท่ี 1 ตั้งสมมุติฐานไววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน กับความผูกพันตอองคกร มี
ความสัมพันธโดยตรงตอ อายุการทํางาน และเปนอิสระตอกัน ซ่ึงแบบจาํลองนี้ไดรับการสนับสนุน
บางสวนจากงานวิจยัของ มาริสสา ทรงพระ (2546) ท่ีกลาวมาขางตน และไดสรุปไวในตารางท่ี 2.1 
 

แบบจําลองท่ี 1 การหาความสัมพันธระหวางอายุการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับ
ความผูกพันตอองคกร  

 
 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ความผูกพันตอองคกร 

สาเหตุ อายุการทํางาน ความสัมพันธ (Correlation) 
ผล (Effect) 
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 Huse and Cumming (1985: 205) ไดอางถึงแนวคิดของ Lawler & Ledford ดังภาพท่ี 2.2 
วาคุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) มีผลทางออมตออายุการทํางาน (WY) โดย คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (QWL) ตองไดรับการเปล่ียนเปนความผาสุก และความพงึพอใจของพนักงาน 
(Employee well-being and satisfaction) กอนจึงจะสงผลตอการอยูกับองคกร ผูศึกษาจึงไดเสนอ
แบบจําลองทางเลือกเพื่อการศึกษาคร้ังนี้ดังแสดงในแบบจําลองท่ี 2 ข้ึนเพื่อเปรียบเทียบกับ
แบบจําลองท่ี 1 เพื่อใหการศึกษาสมบูรณยิง่ข้ึน  
                                                                                                                                            

แบบจําลองท่ี 2 การหาความสัมพันธระหวางอายุการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดย
มีความผูกพันตอองคกรเปนตัวแปรกลาง (Mediator) 

 
 

ทัศนคติ พฤติกรรม ส่ิงท่ีองคกรให  
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคกร 

ความสัมพันธ (Correlation) ความสัมพันธ (Correlation) 

อายุการทํางาน  
 
 

แบบจําลองท่ี 2 ไดรับการสนับสนุนจากงานวิจยัของ ศิริพร พันธุลี (2546) ในขอท่ีวา
คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนทัศนคติโดยเหน็ไดจากเปนปจจยัท่ีเกีย่วกับคานิยมและความพึง
พอใจ ซ่ึงอยูในระดับจติใจที่ยังไมสามารถสรุปไดวาจะนําไปสูพฤติกรรมในลักษณะใด (ภาพท่ี 2.3) 
และจากงานวจิัยของ กาญจนา นุใจกอง (2542) ส่ือใหเห็นวาความผูกพันตอองคกรนําไปสู
พฤติกรรมการตัดสินใจอยูหรือลาออกจากองคกรแตไมไดกลาวถึงท่ีมาของความผูกพันตอองคกร 
(ภาพท่ี 2.4 และ 2.5) สวนผลงานวิจยัของ มาริสสา ทรงพระ (2546) ช้ีใหเห็นเพิ่มเติมวา ความ
ผูกพันตอองคกร เกิดจากทัศนคติดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน (ภาพท่ี 2.6) เชนเดยีวกับงานวจิัย
ของ รุจี  อุศิลปศักดิ์ (2545) (ภาพท่ี 2.7) 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

วิธีการศึกษา ผลงาน แบบจําลอง
ท่ี

สนับสนุน 
สถิติท่ีใช ตัวแปรท่ี

ครอบคลุม 
ทฤษฏีท่ีใชอางอิง วิธีวิจัย 

ศิริพร พันธุลี 
(2546) 

1 Descriptive statistic, 
Correlation analysis 

QWL Hackman & Oldham, 
(1980 cited in Vecchio, 
1995), Huse & 
Cumming (2001), และ
การผสมผสานทฤษฎีจาก
ผูหลายๆทฤษฎี 
ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดเอง 

วิจัยเชิง
ปริมาณ 

มาริสสา   ทรง
พระ (2546) 

1, 2 t–test, 
One-way ANOVA 

 

QWL  
กับ  

OCQ 

Huse and Cumming 
(1985), Steers (1991) 

วิจัยเชิง
ปริมาณ 

กาญจนา  นุใจกอง 
(2542) 

2 Descriptive statistic, 
Correlation analysis, 
Hierarchical 
procedures multiple 
Regression analysis 

OCQ  
กับ 
WY 

Allen and Meyer (1990), 
Job performance scale ท่ี
ดัดแปลงจากแบบ
ประเมินผลขององคกร
ธุรกิจเอกชนท่ัวไป, Job 
satisfaction scale ของ 
ฉัตรวิบูลย ฉาวเกยีรติ 
(2540), Job withdrawal 
intentions scale ของ 
Lyons (1971) และ 
Seashore and others 
(1982) 

วิจัยเชิง
ปริมาณ 

รุจี  อุศศิลปศักดิ์ 
(2545) 

2 Descriptive statistics, 
Correlation analysis, 

Stepwise multiple 
regression 

QWL  
กับ  

OCQ 

Huse and Cumming 
(1985), Porter and others 
(1974) 

วิจัยเชิง
ปริมาณ 




