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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

 
ในการคนควาแบบอิสระน้ีผูศึกษาไดศึกษา คนควา รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลการ

ศึกษาวจิัยท่ีเกีย่วของกับความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติในการํางานและความผูกพนัตอองคกร
กับอายุการทํางาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

2.1 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
2.2 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวความผูกพนัตอองคกร 
2.3 ผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

 
2.1 ทฤษฎีและแนวความคดิเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

1.1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 

  Dean H. (1985: 98) ไดอธิบายวา คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิต 
ความรูสึก   มีคุณคาในตนเอง ภาวะสุขภาพท่ีดี การปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพ ความสุขสบายทาง
กายและใจ ชีวติท่ีมีความหมายและมีคุณคา และภาระหนาท่ีของบุคคล 
  ผาสุก มุทธเมธา (2535: 96) ไดสรุปไววา ชีวิตท่ีมีคุณภาพ เปนชีวิตท่ีสามารถ
สนองตอบความตองการของตนเองไดอยาง     เหมาะสมกับอัตภาพ อยูในกรอบและระเบียบ
แบบแผน วัฒนธรรมท่ีดีงามตามมาตรฐานที่ยอมรับของสังคม พรอมท้ังสามารถพัฒนาตนเองได
อยางเหมาะสมกับสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ชีวิตจะมีคุณภาพไดตองอาศัยสถาบันตางๆ ของสังคม 
รวมกันทําหนาท่ีตามบทบาท    
  เกษม  จันทรแกว (2540: 28-29) ไดสรุปความหมายคุณภาพชีวิต  (Quality of life) 
ในแงของส่ิงแวดลอมเอาไววา คุณภาพชีวติ หมายถึง  การศึกษาความเปนอยูของมนุษยท่ีเกี่ยวของ
กับสถานภาพทางการศึกษา  อนามัย  และเศรษฐกิจ  ตามลักษณะของส่ิงแวดลอมทางชีวกายภาพ  
เช้ือชาติ วัฒนธรรม และวิธีการเล้ียงดู  โดยท่ีคุณภาพชีวตินั้นข้ึนอยูกับสภาพท่ัวไปของส่ิงแวดลอม
ทางชีวกายภาพ  บุคคลอยูในท่ีทรัพยากรส่ิงแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณยอมจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดกีวา  
บุคคลท่ีอยูในท่ีขาดแคลนทรัพยากรส่ิงแวดลอม  คุณภาพชีวิตตองข้ึนอยูกับความพึงพอใจ ซ่ึงมี
ความแตกตางไปแตละบุคคลอีกดวย   
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  ศิริ ฮามสุโพธ (2543: 56) ไดสรุปแนวคิดเกีย่วกับคุณภาพชีวิตเอาไววา คุณภาพชีวิต 
หมายถึง คุณภาพในดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และศาสนา ซ่ึงเปนคา
เทียบเคียงไมมีกฎเกณฑตายตัวแนนอน กลาวคือ ทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐาน
ตางๆ กันไปตามความตองการ และความตองการคุณภาพชีวตินี้ยอมจะเปล่ียนแปลง ไปไดตามกาลเวลา
และกาลเทศะ   
    
  สรุปไดวาคุณภาพชีวติ หมายถึง สภาพแวดลอมของชีวิตท่ีสมดุลกันท้ังดานสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอม ตลอดท้ังศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมในสังคมท่ีทําให
สมาชิกในชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 
1.1.2 ความหมายและแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

Huse and Coming (1985, อางใน ดํารงฤทธ์ิ จันทมงคล (2550) อธิบายวา คําวา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดถูกนํามาใชคร้ังแรกในปลายทศวรรษท่ี 1960 เพื่อเนนย้ําใหเห็นถึง
คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีแยในขณะน้ัน โดยที่ 15 ปหลังจากท่ีแนวคิดนี้ไดรับการเผยแพรมีผูให
คํานิยามและนําไปใชอยางแพรหลายจนทําใหความหมายและแนวคิดไดรับการพัฒนาเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมมาก ในปจจุบันคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) หมายถึงการบรรลุเปาหมายสม
ปรารถนา (Fulfillment) ของพนักงาน และประสิทธิผลขององคกรในเวลาเดียวกัน ในมิตินี้คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานจึงมักถูกนําไปใชรวมกันกับผลิตภาพ (Productivity) แตคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานครอบคลุมถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจสําคัญๆดวย นอกจากนี้ท่ีผานมามีผูศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานไดสรุปความหมายไว ดังนี้ 

สกล  ลิจุติภูมิ (2545:10) คุณภาพชีวติในการทํางานเปนลักษณะการทํางานทีมี
คุณคาและคุณภาพท่ีดีตองาน ยึดม่ันผูกพนักับงานท่ีทํา สภาพแวดลอมการทํางานมีความเหมาะสม
ปลอดภัย มีอิสระในดานความคิด ไดรับการตอบสนองท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
เศรษฐกิจอยางเพียงพอ ยุติธรรม เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและสังคม ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
อันนําไปสูคุณคาแกชีวติของตนเองและครอบครัว 
   พรนิภา  พงศพัฒนากิจโชติ (2547:13) ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอการทํางาน ซ่ึง
สามารถสนองความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจ ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน อัน
จะกอใหเกิดผลดีกับตนเองและทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทํา
ใหการดาํเนินชีวิตของบุคคลมีความสุขมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
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   ปยะนาถ  มณนีุตร และวัชรินทร  มุททารัตน (2548:9) ความสัมพันธของ
องคประกอบ 3 ดาน ไดแก สภาพการทํางาน การมีสวนรวมของพนักงาน และการคํานึงถึงความ
เปนมนุษยในการทํางาน ซ่ึงจะเปนปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอองคกรและพนกังานในการท่ีจะหาจุดท่ี
กอใหเกิดความพึงพอใจรวมกันอันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 
  ทีปกาญจน  ชยัศิริพาณิชย (2549:11-12)  ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับชีวิตการทํางาน เชน  
สภาพแวดลอมในการทํางาน  ความม่ันคงปลอดภัย  คาตอบแทน  ความกาวหนาในการทํางาน  การ
มีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลตาง ๆ ในองคกร  รวมถึงการมีกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีเปดโอกาสให
พนักงานไดมีสวนรวมอยางเหมาะสมซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของพนักงานในทุกระดับ  
ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ  มีความสุขท้ังทางกายและใจ  ซ่ึงสงผลใหพนกังานมีความรูสึกวา
เปนสวนหน่ึงขององคกร และมีความผูกพันตอองคกร 
  วรรณา  ศักดิ์อุดมทรัพย (2549:17) สภาพท่ีมีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมในการ
ทํางานท่ีกอใหเกิดสุขภาพท่ีดท้ัีงสุขภาพใจและสุขภาพกาย มีโอกาสใชและพัฒนาศักยภาพของตน
อยางเต็มท่ี ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับชีวิตการทํางานและไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรม มีการดําเนนิชีวิตอยางมีความสุขเพื่อนําไปสูคุณคาแหงชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว อีกท้ังยังรูสึกวาชีวิตนี้มีความหมายท้ังตอตนเอง องคกร และสังคม   
 
  Richard E. Walton (1973) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญท่ีประกอบข้ึน
เปนคุณภาพชีวิตการทํางานในหนังสือ Criteria for Quality of Working life โดยแบงออก เปน 8 
ประการ คือ 

1. คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) 
หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ อยาง 
เพียงพอกับการมีชีวิตอยูไดตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และตองเปนธรรม เม่ือ
เปรียบเทียบกบังานหรือองคการอ่ืนๆ ดวย 

2. ส่ิงแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภยั ( Safe and healthy environment) 
หมายถึง ส่ิงแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางดานจิตใจ นัน่คือ สภาพการทํางานตองไมมีลักษณะท่ี
ตองเส่ียงภยัจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามัย 

3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี 
(Development of human capacities) งานท่ีปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติ งานไดใชและ
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พัฒนาทักษะความรูอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานท่ีตนยอมรับวาสําคัญและมี
ความหมาย 

4. ลักษณะงานท่ีสงเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงใหแกผูปฏิบัติงาน 
(Growth and security) นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถแลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงาน
ไดมีโอกาสกาวหนา และมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเปนท่ียอมรับท้ังของเพ่ือนรวมงานและ
สมาชิกในครอบครัวของตน 

5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Social 
integration) ซ่ึงหมายความวางานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคล
อ่ืนๆ รวมถึงโอกาสท่ีเทาเทียมกันในความกาวหนาท่ีต้ังอยูบนฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลักษณะงานท่ีต้ังอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 
(Constitutionalism) ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมให เกิดการเคารพ
สิทธิสวนบุคคลมีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ังโอกาสท่ีแตละ
คนจะไดแสดงความคิดเหน็อยางเปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครอง
ดวยกฎหมาย 

7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (The total life space) เปน
เร่ืองของการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการอยาง
สมดุล นั่นคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกนิไป ดวยการ
กําหนดช่ัวโมงการทํางานท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียง การที่ตองครํ่าเครงอยูกับงานจนไมมีเวลา
พักผอน หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพยีงพอ 

8. ลักษณะงานมีสวนเกีย่วของและสัมพันธกบัสังคมโดยตรง (Social relevance) 
ซ่ึงนับเปนเร่ืองท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีผูปฏิบัติงานจะตองรูสึก และยอมรับวาองคการท่ีตน
ปฏิบัติงานอยูนั้นรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ท้ังในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษา
สภาพแวดลอม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิคดานการตลาด 

Maslow (1954, อางในเทพนม เมืองแมนและสวิง สุวรรณ, 2550, 24-25) มีแนวคิด
วา ความตองการของบุคคลจะพัฒนาอยางตอเนื่องจากความตองการระดบัตํ่าสูความตองการ
ระดับสูงข้ึนเร่ือยๆ Maslow จึงจัดลําดับความตองการของมนุษยไว 5 ประการดังนี ้

1. ความตองการทางกาย (Physiological needs) เปนความตองการข้ันมูลฐานใน
ส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ไดแก ปจจยัส่ี ประกอบดวย อาหาร ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม และยา
รักษาโรค 
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2. ความตองการความม่ันคงและความปลอดภัย (Safety needs) เปนความตองการ
ท่ีตอเนื่องหลังจากความตองการทางกายไดรับการบําบัดเพียงพอ ความตองการความมั่นคงและ
ความปลอดภยัก็จะเขามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย คือ บุคคลยอมมีความปรารถนาท่ีจะ
ไดรับความคุมครองใหพนจากภยันตรายตางๆ ท่ีจะมีตอตัวเอง 

3. ความตองการพวกพอง (Belonging needs) คือความตองการที่จะมีสวนรวมและ
ไดรับการยกยองจากบุคคลอ่ืน ตลอดจนตองการความเปนมิตรและคามรักจากเพื่อนรวมงานดวย 

4. ความตองการเกียรติยศและช่ือเสียง (Esteem needs) เปนความตองการในระดับ
ท่ีสูงกวาความตองการ 3 ประการแรก เปนความตองการที่จะมีฐานะเดนเปนท่ียอมรับนับถือของคน
ท้ังหลาย รวมถึงความตองการความเช่ือม่ันในตนเอง ความสําเร็จ ความรู ความสามารถ ตลอดจน
ความมีอิสระและเสรีภาพ เปนตน 

5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) เปนความตองการ
ข้ันสูงสุดท่ีตองการจะแสดงความสามารถของตนใหปรากฏเปนผลสําเร็จอันสมบูรณแบบ เปน
ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามแนวคิดของตนเอง กลาวคือ นกึอยากไดส่ิงใดก็มี
ความสามารถท่ีจะแสวงหาส่ิงนั้นมาตอบสนองความตองการได 

Herzberg, Mausner & Snyderman (1959, อางในสําราญ บุญรักษา, 2539) ได
ทําการศึกษาเกีย่วกับทัศนคตติอการทํางานของวิศวกรและนักบัญชีท่ีเมืองพิทสเบอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 200 คน พบวาความพึงพอใจในงานและความไมพึงพอใจในงานนั้นมาจาก
ปจจัยท่ีแตกตางกัน และไดสรุปเปนแนวคิดทฤษฎี 2 ปจจัย (Two-factors theory) วามีปจจัยประเภท
หนึ่งท่ีทําใหเกดิความพึงพอใจในงานท่ีทํา เรียกวา ปจจยักระตุนใหเกดิแรงจูงใจ (Motivation 
factors) และปจจัยอีกประเภทหนึ่งท่ีทําใหเกิดความไมพอใจในการทํางานท่ีทําเรียกวา ปจจยั
สุขอนามัย (Hygiene factors) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ (Motivation factors) เปนปจจัยท่ีสรางแรงจูงใจใน
การทํางานทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในงานท่ีทํา (Satisfaction) ทําใหประสิทธิภาพของกร
ทํางานเพ่ิมข้ึนมี 5 ประการดงันี้ 

1. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (Achievement) หมายถึงการท่ีบุคคลใช
พลังความสารถทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค ใชสติปญญาจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจนสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคคลเกิดความภาคภมิูใจ เกดิความพึงพอใจ เกิดความเช่ือม่ัน
ในตนเอง และมีความกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงาน 

2. การไดรับการชมเชยและยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึงการไดรับการ
ยกยอง การยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และบุคคลอ่ืนในสังคม 
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ท่ีสอใหเหน็ถึงการยอมรับความสามารถเม่ือไดทํางานอยางใดอยางหน่ึงบรรลุผลสําเร็จซ่ึงการ
ยอมรับนับถือนี้จะแฝงอยูกบัความสําเร็จในงานดวย 

3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (Work itself) หมายถึงลักษณะของงานท่ีนาสนใจ 
งานท่ีทาทายความสามารถ ท่ีจะกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค เกิดการเรียนรู และศึกษางานเต็ม
ความรูความสามารถทําใหเกดิความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถทํา
ไดต้ังแตตนจนจบไดโดยลําพังแตเพยีงผูเดยีว 

4. การรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบใน
ภาระหนาท่ีท่ีสําคัญ มีความรับผิดชอบท่ีทาทายความสามารถ งานใหมๆ ท่ีไมใชงานประจํา รวมทั้ง
การไดรับอํานาจอยางพอเพยีงในการปฏิบัติท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ความกาวหนาในตําแหนงงาน (Advancement) หมายถึงการไดรับโอกาส
กาวหนา ไดรับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีตนเองตองการ มีความกาวหนาไปในตําแหนงท่ีสูง มี
โอกาสไดศึกษาหาความรูเพิม่เติม หรือไดรับการฝกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) ปจจัยนี้ไมใชส่ิงจูงใจท่ีจะทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน
หรือมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน แตจะเปนขอกาํหนดเพื่อปองกันความไมพงึพอใจในงานเทานั้น ถา
ปจจัยนี้ไมเพยีงพอหรือไมสอดคลองกับความตองการของบุคคลจะเกดิความไมพึงพอใจในงาน 
(Dissatisfaction) ปจจยัสุขอนามัยมี 8 ประการดังนี ้ 

1. เงินเดือนและสวัสดิการ (Salary and welfare) หมายถึงคาตอบแทนหรือ
ผลประโยชนท่ีควรไดรับเหมาะสมกับงานท่ีทํา และการเลื่อนข้ันเงินเดอืนท่ีเหมาะสมกับผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. ความม่ันคงในงาน (Job security) หมายถึงความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความ
ม่ันคงในการทํางาน ความยัง่ยืนของอาชีพ ความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และความม่ันคง
ขององคกร เม่ือเกิดความม่ันคงในงานกจ็ะสงผลใหเกิดความพึงพอใจในงานดวยเชนกัน 

3. สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึงตําแหนงงานในอาชีพนั้นเปนท่ียอมรับนับ
ถือของสังคม มีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียมกับอาชีพอ่ืน 

4. สภาพแวดลอมของการทํางาน (Working condition) หมายถึงสภาพทาง
กายภาพของงานรวมท้ังสภาพแวดลอมอ่ืนๆ เชน การมีบริเวณท่ีทํางานท่ีชวยเสริมบรรยากาศในการ
ทํางาน มีวัสดอุุปกรณเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและเพียงพอ มีการถายเทอากาศ มีแสง
สวางเพียงพอ และมีการคมนาคมท่ีสะดวก 
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5. นโยบายและการบริหารงาน (Company policy and administration) หมายถึง
การวางแผนการบริหารงานขององคกรท่ีมีความชัดเจน การติดตอส่ือสารท่ีเอ้ือตอการประสานงาน
และปฏิบัติงาน 

6. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision-technical) หมายถึงการบังคับบัญชาใน
การบริหารดวยความยุติธรรมของผูบังคับบัญชาและผูใหคําปรึกษาท่ีดี 

7. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 
(Interpersonal relation with supervisors, peers and subordinates) หมายถึงการติดตอท้ังท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ สัมพันธภาพท่ีดี ใหความชวยเหลือ ความรวมมือ ความเขาใจซ่ึงกันและ
กัน สามารถประสานงานกนัไดดี และทํางานรวมกนัไดเปนอยางด ี 

8. ความม่ันคงในชีวิตสวนตัว (Personal life) หมายถึงความรูสึกท่ีดีหรือไมดี อัน
เปนผลที่ไดรับจากงานในหนาท่ี เชน ความภาคภูมิใจในอาชีพ การมีเกยีรติ และศักดิศ์รีในอาชีพ 
หรือการไมมีความสุขท่ีหางไกลจากครอบครัว 

ภาพท่ี 2.1 ทฤษฎีสองปจจัย (Herzberg’s two-factor theory) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ (Motivation factors) หรือ

สิ่งที่สรางความพึงพอใจในงาน (Satisfaction) 
- การไดรับการชมเชยและ

ยอมรับนับถือ  
- ความสําเร็จในการ

ทํางานของบุคคล 
- ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ - การรับผิดชอบ 
- ความกาวหนาในตําแหนงงาน  

ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) หรือสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพึง

พอใจในงาน (Dissatisfaction) 
- เงินเดือนและสวัสดิการ  - นโยบายและการบริหารงาน 

- สถานะของอาชีพ  - การปกครองบังคับบัญชา 

- สภาพแวดลอมของการทํางาน - ความสัมพันธระหวางบุคคล 

- ความมั่นคงในชีวิตสวนตัว - ความมั่นคงในงาน 

ความพึงพอใจ
ในงาน (Job 
Satisfaction) 

ความไมพึงพอใจ
ในงาน 
 (Job 
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โดยสรุปแลวพบวาทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg มีความสัมพันธและคลายกับ
ทฤษฎีของ Maslow กลาวคือทฤษฎีของ Maslow ช้ีใหเห็นถึงความตองการของบุคคลในขณะท่ี
ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg จะชวยใหเขาใจถึงเปาหมายและส่ิงจูงใจท่ีตอบสนองความตองการ
ไดโดยเนนการสรางบรรยากาศในการทํางาน การดําเนนิการเพื่อใหบรรลุเปหมาย ซ่ึงทฤษฎีท้ังสอง
ตางก็ผานสภาพความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเหมือนกนัท้ังสองทฤษฎี หรือเม่ือเปรียบเทียบ
แนวคิดของความตองการของมนุษย 5 ลําดับ จากท่ีมีความจาํเปนมากไปจนถึงท่ีมีความจําเปนนอย
นั้น สามารถเปรียบเทียบจดัลําดับใหเขาคูกันไดกับองคประกอบตางๆ ของปจจัยสุขอนามัยและ
ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจตามแนวคิดของ Herzberg ซ่ึงเร่ิมจากส่ิงท่ีมีความจําเปนมากข้ึนไป
จนถึงส่ิงท่ีมีความจําเปนนอยเชนกนั นัน่คือ ปจจัยสุขอนามัยไปสูปจจยักระตุนใหเกิดจูงใจนัน่เอง 

 
ภาพท่ี 2.2 เปรียบเทียบทฤษฎีของMaslow และ Herzberg   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  
ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล 

 

ความกาวหนาในตําแหนงงาน การ
ไดรับการชมเชยและยอมรับนับถือ 

สถานะของอาชีพ 
ความสัมพันธระหวางบุคคล  การ

ปกครองบังคับบัญชา 
นโยบายและการบริหารงาน 
สภาพแวดลอมของการทํางาน  

ความม่ันคงในงาน 
เงินเดือนและสวัสดิการ 

 

 

ความตองการความสําเร็จในชีวิต 
(Self-actualization needs) 

 

ความตองการเกียรติยศและช่ือเสียง 
(Esteem needs) 

 

ความตองการพวกพอง 
(Belonging needs) 

 

ความตองการความม่ันคงและความ
ปลอดภัย (Safety needs) 

 

ความตองการทางกาย  
(Physiological needs) 

 

ทฤษฎีความตองการตามลําดับชั้น ทฤษฎีสองปจจัย 

ปจจัย
กระตุนให
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แรงจูงใจ 

ปจจัย
สุขอนามัย 
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1.1.3 ความสัมพันธระหวางทฤษฎีความตองการกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

นับต้ังแต Herzberg และคณะ ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของคนงาน 
สงผลใหเกิดความตระหนักในการท่ีจะพัฒนาการออกแบบงานแกคนงานเพิ่มข้ึนอยางชาๆ ท้ังนี้ได
มีการศึกษาควบคูกับการศึกษาเชิงปฏิบัติในเร่ืองการแกไขหรือปรับเปล่ียนสภาพชีวติการทํางาน
อยางไรใหเหมาะสม คุณภาพชีวิตในการทํางาน- สภาพชีวิตการทํางานและความรูสึกดานชีวิตการ
ทํางาน (Quality of work Life – Condition/Feeling: QWL-C/F) คือ   เคร่ืองมือท่ีผูศึกษาพยายามใช
ในการกําหนดมาตรฐานสําหรับการออกแบบหรือการปรับรูปแบบของการทํางาน ซ่ึงขอกําหนดนี้
จะมีแนวคิดท่ีแตกตางไปจากแนวคิดของ Herzberg หรือของ Hackman และOldham (1980) ท่ีศึกษา
แบบแยกสวนในเร่ืองของจติวิทยาความตองการทํางานและจูงใจในการทํางาน 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน- สภาพชีวิตการทํางานและความรูสึกดานชีวติการ 
ทํางาน คือผลที่ไดจากโปรแกรมศึกษาวิจยัท่ีมีกําหนดระยะเวลานาน 10 ป ซ่ึงไดถูกนําไปใชใน
พื้นฐานการวิเคราะหในดานสังคมศาสตรเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางงานและคนงานสังคม จาก
การศึกษาไดเสนอแนะวาคนงานจะท้ิงงานไป เม่ืองานนั้นลดคุณคาและความหมายลงไป เชน งานท่ี
ปฏิบัติแบบเดมิซํ้าแลวซํ้าอีก หรือการปฏิเสธการควบคุมคนงาน, หรือกําลังความสามารถเกินกวาท่ี
คนงานเหลานัน้มีอยู สภาวะเหลานี้จะนําไปสูความรูสึกของความบาดหมางท่ีทางสังคมวิทยา
เรียกวา “ความบาดหมางเฉพาะตัว (Self-Estrangement)” หรือความรูสึกของการตัดขาดจากบุคคล
กับงานของตน (Blauner, 1964)  

ในป 1970 มีโครงการวิจัยหลายโครงการท่ีเร่ิมจะศึกษาอยางละเอียดถึง 
ความสัมพันธระหวางการละท้ิงงานซ่ึงในที่นี้เรียกวา “สภาพชีวติการทํางาน (quality of work life 
condition)” และความรูสึกบาดหมางของคนงานซ่ึงเรียกวา “ความรูสึกดานชีวิตการทํางาน (quality 
of work life feelings” และการศึกษาก็มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามเคร่ืองมือท่ีไดรับ
การปรับปรุงพัฒนาข้ึนระหวางกระบวนการศึกษาวจิัยนั้นปจจุบันก็มีเหตุมีผลท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะ
นําไปใชประโยชนไดโดยท่ัวไป (Wilmoth, 1983) 

Sashkin and Morris (1984) ไดศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาเกีย่วกับสังคมวิทยา  
(Marx; Durkheim, 1893/1947; Mayo, 1933) พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน-สภาพชีวิตการทํางาน
และความรูสึกดานชีวิตในการทํางาน สามารถวัดดวยเคร่ืองมือวัด 2 ตัวดวยกัน อันแรกใชวดัความ
ตองการพื้นฐาน 3 ประการของมนุษยตอการทํางานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคสภาพงาน อันท่ี 2 
จะใหตัวแทนคะแนนของภาพรวมความรูสึกท้ังหมดของผูถูกศึกษาในการละท้ิงงานของตนเอง โดย
ท่ีความตองการพื้นฐาน 3 ประการตอการทํางานของมนษุยอันไดแก ความตองการอสิรภาพหรือ
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การควบคุม ความตองการตอคุณคาความหมายของงานท้ังหมด และความตองการตอความสัมพันธ
ระหวางบุคคลระหวางการทํางาน  
  Sashkin and Lengermann (1984: 133-144) ตอมา Sashkin และ Lengermann ได
พัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน-สภาพชีวิตการทํางานและความรูสึกดานชีวิตการ
ทํางานข้ึน โดยการศึกษาวจิยักับประชากรเปาหมายซ่ึงเปนนักเทคนิคการแพทยจํานวน 150 คน 
พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน-สภาพชีวติการทํางาน (Quality of Work Life-Conditions) วัดได
ใน 5 มิติดังตอไปนี ้

1.  อิสระในการทํางาน (Autonomy) หมายถึงการมีเสรีภาพในการกําหนดแนว
ทางการทํางานดวยตนเองมากกวาการถูกกําหนดหรือการถูกติดตามอยางใกลชิด จากผลการศึกษาท่ี
ผานมาพบวา ประชากรเปาหมายเลือกวาการมีอิสสระในการทํางานวามีผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน มากกวารอยละ 50 

2.  ความเร็วของงานและงานประจํา (Work Speed and Routine) หมายถึงการท่ี
องคกรสามารถกําหนดการทํางานใหมีระบบ เปนงานประจํา ท่ีมีระเบียบแบบแผน ก็จะทําใหมีการ
ควบคุมอยางเครงครัดนอยลง รวมท้ังการมอบหมายงานท่ีมีจํานวนเหมาะสมไมมากเกินไป 
หลีกเล่ียงการมีงานเรงดวน ก็จะสงผลใหการออกจากงานก็จะเกดิข้ึนนอยลงตามไปดวยถือไดวา
เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน โดยท่ีผานมาพบประชากรใน
การศึกษาเลือกปจจยันี้ถึงรอยละ 13 

3. ปฏิสัมพันธตามหนาท่ีงาน (Task-Related Interaction) คือการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูรวมงานระหวางการทํางาน ซ่ึงเปนความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย (Katz and Kahn, 
1966) ซ่ึง Sashkin and Lengermann (1984) ไดอภิปรายอยางกวางขวางวาปฏิสัมพนัธระหวาง
พนักงานมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ไมเฉพาะเพยีงแคการพูดคุยกนัฉันทเพื่อนหรือเพื่อทางสังคม
เทานั้นแตรวมถึงระหวางการทํางานรวมกนัตามหนาท่ีดวย  

 4. โอกาสความกาวหนาของบุคคล (Personal Growth Opportunity) หมายถึง
โอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมๆ  จากการทํางานของแผนกอื่นขององคกรนอกเหนือจากงานประจํา
ของตนเอง มีโอกาสสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี ซ่ึงผลจากการศึกษาท่ีผานมา
พบวาประชากรศึกษา เลือกวาโอกาสความกาวหนาของบุคคล มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ประมาณรอยละ 15 ซ่ึงถือวามากเปนอันดบัท่ีสอง 

5. ความซับซอนของงาน (Work Complexity) แมวาผลจากการศึกษาที่ผานมา
พบวาประชากรศึกษาเพยีงแครอยละ 10 เทานั้นท่ีเลือกปจจัยในขอนี้วามีผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนกังาน แตความสําคัญของการศึกษาในมิตินี้ จะชวยใหเราทราบไดวาพนักงานมี
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ความเหน็เกีย่วกับงานของตนเองวามีความหมายและความนาสนใจมากนอยเพียงใด เนื่องจาก
พนักงานท่ีเหน็วางานท่ีตนรับผิดชอบอยูนัน้มีความซํ้าซาก ธรรมดาไมมีสวนใดนาสนใจเปนพิเศษ 
ก็มักจะมีแนวความคิดท่ีจะปรับเปล่ียนงานใหมในท่ีสุด  
     

สําหรับการคนควาแบบอิสระน้ี ผูศึกษามีความประสงคจะศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานโดยใชพนักงานระดับปฏิบัติการของสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม เปนกลุมตัวอยาง 
เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวติในการทํางานของ Sashkin and Lengermann (1984:133-144) ได
ใหความกระจางชัดในการประเมินระดับคุณภาพชีวติในการทาํงาน-สภาพชีวิตการทํางาน (Quality of 
Work Life-Conditions) ตลอดจนมีการสรุปประเด็นไวคอนขางครอบคลุม ผูศึกษาจึงมีความสนใจและ
เลือกใชแนวคิดตลอดจนตัวแปรท่ีใชเพื่อการประเมนิระดบัคุณภาพชีวิตในการทํางาน-สภาพชีวติการ
ทํางานวาจะมีผลตออายุการทํางานหรือการลาออกจากงานหรือไม ท้ังนีผู้ศึกษาไดสรางแบบสอบถาม
ท่ีเกีย่วกบัคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life หรือ QWL) ตามทฤษฎีของ Sashkin  and 
Lengermann ซ่ึงใชวัดองคประกอบของคุณภาพชีวติในการทํางานท้ัง 5 ดานๆ ละ 4 คําถาม 
  
 
2.2 ทฤษฎีและแนวความคดิเก่ียวกับความผกูพันตอองคกร 

2.2.1 ความหมายของความผูกพันตอองคกร 

  นักวิชาการท่ีศึกษาเกีย่วกับความผูกพันตอองคกร ใหความหมายไวตางๆกันสรุป
ได ดังนี้ (อางในวรรัตน ไวยสารา, 2546) 
  Buchanan II ใหความหมายของความผูกพนัตอองคกรไววา คือความรูสึกเปน
พวกเดียวกนั (Partisan) ความผูกพันท่ีมีตอเปาหมายและคานิยมขององคกรและการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและคานยิมขององคกรซ่ึงความผูกพันตอองคกรจะ
ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ 1) ความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันกับองคกร 
(Identification) โดยการเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน ยอมรับในคานิยมและวัตถุประสงคขององคกรและ
ถือเสมือนหนึง่วาเปนของตนเชนกนั 2) การเขามามีสวนรวมในองคกร (Involvement) คือ การเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรตามบทบาทของตนอยางเต็มท่ี 3) ความจงรักภักดีตอองคกร 
(Loyalty) คือ ความรูสึกและผูกพันตอองคกร  
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          Porter กลาวถึงความผูกพนัตอองคกรวา คือ 1) ความศรัทธา และยอมรับใน
เปาหมายและคุณคาขององคกร 2) ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามเพ่ือองคกร 3) ความ
ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคกร 

       ทิพวรรณ ศิริคูณ (2542 อางในจิราภรณ หรินทรนนัท (2546) ไดอธิบายวา ความ
ผูกพันตอองคกรเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของพนักงานหรือสมาชิกขององคกรท่ีมีผลตอพฤติกรรม
อ่ืนอาทิเชน การขาดงาน การตรงตอเวลา ในการทํางาน การเปล่ียนแปลงโยกยายงาน การที่คนมี
ความผูกพันตอองคกรอาจจะเปนเพราะตองการจะทําตามแนวคิดทางดานเจตคติ หรือ จําเปนจะตอง
ทําแนวคิดดานพฤติกรรมหรือ อาจเปนเพราะเห็นวาควรจะทํา แนวความคิดดานความถูกตองหรือ
บรรทัดฐานของสังคม 

               จากความหมายของความผูกพันตอองคกรท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ความ
ผูกพันตอองคกรหมายถึง การท่ีบุคคลมีการแสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดใีนดานกาํลังกายท่ีทุมเท
ใหกับงานขององคกรอยางเตม็ความสามารถทุมเทจิตใจใหมีความรูสึกรักผูกพนักับองคกรท่ี
ปฏิบัติงานมีความเสียสละและพรอมท่ีจะมีสวนรวมเพื่อการพฒันางานและองคกรใหมีความกาวหนา
ในโอกาสตอๆไป ซ่ึงความผูกพนันี้จดัวาเปนสัมพนัธภาพทางใจระหวางพนักงานท่ีมีตอองคกร โดย
จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรและมีความตองการคงอยูเปนสมาชิกภาพกบัองคกร
ตลอดไป 

 
2.2.2 ความสําคญัของความผูกพันตอองคกร 

จารุณี วงศคําแนน (2537 อางในพิชญากุล ศิริปญญา, 2545) สรุปความสําคัญของ
ความผูกพันตอองคกรได ดงันี้ 

1. ความผูกพันตอองคกรสามารถใชทํานายอัตราการเขา – ออกจากงานไดดีกวา
ความพึงพอใจ 

2. ความผูกพันตอองคกร เปนความรูสึกเสมือนเปนเจาขององคกรรวมกันของ
สมาชิกทําใหเปนแรงผลักใหสมาชิกปฏิบัติงานในองคกรอยางเต็มท่ี 

3. ความผูกพันตอองคกรเปนตัวเช่ือมประสาน ระหวางความตองการของบุคคลใน
องคกรกับเปาหมายขององคกร เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

4. มีสวนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 
5. ชวยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีสมาชิกในองคกรมีความ

รักและความผูกพันตอองคกรของตนน่ันเอง 
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2.2.4 ทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 

การศึกษาดานความผูกพันตอองคกร ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความสนใจกับ
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธหรือปจจัยท่ีมีผลกับความผูกพันตอองคกร (Antecedents of Organizational 
Commitment) ตามมุมมองของแตละคนเชน 

Marry E. Sheldon (1971 อางใน พรพรรณ ศรีใจวงศ, 2541) กลาววา ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับความผูกพนัตอองคกร ไดแก การเขากนัไดกับเพื่อนรวมงาน ระยะเวลาท่ีทํางานใน
หนวยงาน อายุ เพศ ตําแหนงหนาท่ีการงาน รวมถึงปจจยัท่ีเปนประสบการณการทํางานไดแก 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาเพื่อนํามาใชในอาชีพท่ีปฏิบัติงานอยู ความผูกพันกับเพื่อนรวมงานในท่ี
ทํางานเดียวกนั และการพัฒนาประสบการณและความสนใจในการทํางาน 

  Mowday, Porter and Steers (1982 อางในรัชนิดา ตุงคสวัสดิ์, 2545) ศึกษาทฤษฎี
ความผูกพันตอองคกร ไดแบงประเภทของความผูกพันตอองคกรเปนสองประเภท ซ่ึงนิยมนําไปใช
อยางกวางขวาง ไดแก แนวคิดประเภททัศนคติ (Attitudinal type) ซ่ึงใชในการวิจัยของ Buchanan, 
1997 และ (Mowday et al,1982) แนวคิดความผูกพันตอองคกรเปนทัศนคติท่ีสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคกร เปนอันหนึ่งอันเดียวกนัและรูสึกเกี่ยวพันกบัองคกรอยาง
แนบแนน เนื่องจากมีความเช่ือในเปาหมายและคานยิมขององคกร มีความต้ังใจท่ีจะทุมเทความ
พยายามเพ่ือองคกร และมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะอยูกับองคกร นักทฤษฎีท่ีเช่ือตาม
แนวคิดนี้จะมองความผูกพนัตอองคกรวาเปนบางส่ิงท่ีอยูในกลองดํา (Black box) ซ่ึงถูกกําหนดจาก
องคกรและตัวบุคคล เชน คุณลักษณะสวนบุคคล บทบาทหนาท่ีเกี่ยวของลักษณะโครงสรางองคกร 
และประสบการณในงาน ปจจัยเหลานี้ตางเปนตัวกําหนดระดับของความผูกพันตอองคกรซ่ึงมี
ผลกระทบตอผลลัพธตางๆ เชน การลาออกจากงาน การตรงตอเวลา ความพยายามในงาน และ
พฤติกรรมการใหความรวมมือ ในขณะท่ีแนวคิดท่ีสองคือ แนวคิดประเภทพฤติกรรม (Behavioral 
type) เปนกระบวนการท่ีบุคคลเขามาสูองคกร โดยสรางความผูกพันข้ึน เพื่อผลประโยชนของ
ตัวเองมิใชเพื่อองคกร แนวคิดนี้มีพื้นฐานจากแนวคิดของ Becker (1964) ซ่ึงไดเสนอทฤษฎี Side – 
Bet โดยมีสาระสําคัญวาการลงทุนเปนสาเหตุทําใหบุคคลเกิดความผูกพัน โดยส่ิงท่ีลงทุนไป เชน 
ความรูความสามารถ ทักษะและระยะเวลา เปนตน ผลประโยชนตอบแทนจากองคกรท่ีไดรับ อาทิ 
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ การเล่ือนตําแหนง เปนตน ทฤษฎีนี้ไดอธิบายวาบางคน
สามารถทนอยูกับองคกรไดท้ังท่ีไมสนุกกบังานก็เพราะการลาออกจะทําใหเขาสูญเสียผลประโยชน
อยางมากนัน่เอง 
  
 



  18 
 

  Steers, R. M. (1977: 47) ไดศึกษาปจจยัเบ้ืองตนดานความผูกพนัตอองคกรพบวา 
มีอยู 3 องคประกอบ คือ 1) ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal characteristics) 2) ลักษณะ
ของงาน (Job characteristics) 3) ประสบการณท่ีไดรับจากการทํางานในองคกร (Work experiences) ท่ี
มีผลตอความผูกพันตอองคกร 
 

ภาพท่ี 2.3 แบบจําลองปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

ลักษณะสวนบุคคล 
(Personal Characteristics) 

- เพศ  
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคกร 
- ระดับตําแหนง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
(Job Characteristics) 

- ความมีอิสระในการทํางาน 
- ความหลากหลายของงาน 
- ความมีเอกลักษณของงาน 
- ผลปอนกลับของงาน 
- งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ   
กับผูอ่ืน 

ประสบการณงานท่ีปฏิบัติ 
(Work Experiences) 

- ความรูสึกวาตน 
- ความสําคัญตอองคกร 
- ความรูสึกวาองคการเปนท่ี
พึ่งพาได 

- ความคาดหวังท่ีจะไดรับ
การตอบสนองจากองคกร 

- ทัศนคติตอเพือ่นรวมงาน
และองคกร 

 

ความผูกพัน
ตอองคกร 

ผลของความผูกพันตอองคกร 
- ความปรารถนาและความมุงม่ันท่ีจะอยูกับองคกร 
- การมีสวนรวมในองคกร 
- การธํารงรักษาบุคลากร 
- ศักยภาพในการทํางาน 
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จากแบบจําลองของ Steers ขางตนจะเห็นวา Steers ไดแบงปจจัยท่ีกําหนดความผูกพนัตอองคกร
ออกเปน 3 กลุม คือ  
  1. ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal characteristics) ประกอบดวย 
อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร ตําแหนง รายไดและ
เงินเดือน 
  2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Job characteristic) ลักษณะงานท่ีแตกตางกนัจะมีอิทธิพล
ตอระดับความยึดม่ันผูกพันตอองคกรแตกตางกัน ลักษณะงานท่ีดีจะทําใหบุคลากรรูสึกมีแรงจูงใจ
อยากทํางานเพื่อเพิ่มคุณคากับตนเอง แมวาผลงานจะไมดีก็ยังคงทุมเทความพยายามใหมากข้ึนเพือ่
เพิ่มรางวัลใหกับตนเองและคุณภาพงานท่ีดี ลักษณะงานท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรไดแก 
   2.1 ความมีอิสระในการทํางาน หมายถึงลักษณะงานท่ีบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติไดอยางมีอิสรภาพ ตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง สามารถใชดุลยพินิจและตัดสินใจไดดวย
ตนเองโดยไมมีการควบคุมจากภายนอก จะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางเต็มความรู
ความสามารถ 
   2.2 ความหลากหลายของงาน เปนงานท่ีมีระดับความยากงายของงาน ท่ีผู
ปฏิบัติตองใชทักษะความรูความสามารถ มีลักษณะท่ีไมจําเจ หรือการทํากิจกรรมหลายๆอยางของ
หนวยงานใหสําเร็จผล รวมถึงการใชเทคโนโลยีพิเศษจึงเปนงานท่ีทาทาย และกระตุนใหบุคลากรมี
ความสนใจในงาน 
   2.3 ความมีเอกลักษณของงาน หมายถึง งานท่ีระบุขอบเขตของงาน มี
ความชัดเจนของบทบาทหนาท่ีของตนเองในการปฏิบัติงาน เปนระดับความยากงายของงานท่ีผู
ปฏิบัติสามารถทํางานนั้น ไดต้ังแตตนจนบังเกิดผลงาน ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกสบายใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีถูกตอง และมีผลงานท่ีสามารถพิจารณาไดชัดเจน 
   2.4 ผลปอนกลับของงาน เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานใหแกองคกรแลว ก็
ตองการไดรับขอมูลปอนกลับโดยตรงดวยตนเอง รวมท้ังขอคิดเห็นท่ีไดรับจากผูรวมงาน หรือจาก
ผูบังคับบัญชา เพื่อเปนการประเมินผลงานวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
   2.5 งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน หมายถึงลักษณะงานท่ีบุคลากรมี
โอกาสจะติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน การไดเขาสังคมทําใหมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนอ่ืน 
กอใหเกิดความคิดหลากหลายในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เม่ือมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ก็จะ
กระตุนใหเกิดความรูสึกวา ตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร เปนเจาขององคกร และจะรูสึกผูกพนั
กับองคกร 
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  3. ประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ (Work experiences) หมายถึงการรับรูของสมาชิก
ตอส่ิงแวดลอมขององคกร ซ่ึงในชวงท่ีปฏิบัติงานอยูในองคกรบุคคลหรือสมาชิกไดรับ
ประสบการณท่ีเปนคุณหรือโทษ ประสบการณท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร ไดแก 
   3.1 ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร คือความรูสึกวาตนเองไดรับ
การยอมรับจากองคกร รูสึกวาการปฏิบัติงานของตนท่ีมีคุณคานั้น เปนเสมือนรางวัลจากองคกรท่ีให
ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพึ่งพาได เปนความรูสึกไววางใจเช่ือถือของบุคคลท่ีมีตอองคกร วาองคกร
จะไมทอดท้ิงเม่ือเขาประสบปญหา 
   3.2 ความรูสึกวา องคกรเปนท่ีพึ่งพาได เปนความรูสึกไววางใจเช่ือถือของ
บุคคลท่ีมีตอองคกร วาองคกรจะไมทอดท้ิงเม่ือเขาประสบปญหา 
   3.3 ความคาดหวังท่ีไดรับการตอบสนองจากองคกร หมายถึง การที่
บุคลากรไดลงทุนปฏิบัติงานกับองคกรแลว ก็หวังจะไดรับผลตอบแทน เชน คาตอบแทน การ
พิจารณาความดีความชอบ ทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเปนปจจัยท่ีสรางความรูสึกผูกพนั
ตอองคกร 
   3.4 ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร ทัศนคติของกลุมภายในองคกร
นั้น ทําใหบรรยากาศในองคกรแตกตางกัน บรรยากาศขององคกรท่ีดี มีความรักสามัคคีชวยเหลือ
รวมมือกันปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรรูสึกวาทัศนคติของกลุมดีก็สงผลใหเกิดความรูสึกท่ีจะอยูกับ
องคกรตอไป 

Allen N.J. and Meyer J.P. (1990: 1-18) ไดเสนอรูปแบบของความผูกพันตอ
องคกร ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ 

1.  ความผูกพนัดานจติใจ (Affective commitment) หมายถึง อารมณความรูสึก     
ผูกพันของพนกังาน หรือความเปนอันหนึง่อันเดียวกนัและมีสวนรวมของพนักงานในองคกรซ่ึง
ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติ (Personal characteristics) ลักษณะงาน 
(Job characteristics) ประสบการณในงาน (Work experience) คุณลักษณะของโครงสราง 
(Structural characteristics) 

2.  ความผูกพนัดานการคงอยู (Continuance commitment) หมายถึง ความผูกพันท่ี
เกิดข้ึนจากการจายคาตอบแทนแลกเปล่ียนกับการคงอยูในองคกรของพนักงาน พบวาประกอบดวย 
อายุ (Age) สถานภาพของตําแหนงงาน (Tenure) ความพึงพอใจในอาชีพ (Career satisfaction) 
ความต้ังใจท่ีจะลาออก (Intent to leave) 

3.  ความผูกพนัดานบรรทัดฐาน (Normative commitment) หมายถึง ภาระผูกพัน 
หรือ หนาท่ีท่ีพนักงานไดรับการปลูกฝงวา พวกเขาควรอยูในองคกร ประกอบดวย ความผูกพันกบั
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ผูรวมงาน (Coworker commitment) ซ่ึงประกอบดวย มิติดานจิตใจและปทัสถาน (Affective and 
normative dimension) การพึ่งพาองคกร (Organizational dependability) การมีสวนรวมในการ
จัดการ (Participatory management) 

 
กลาวคือความแตกตางระหวางองคประกอบท้ัง 3 คือการท่ีบุคคลท่ีมีความผูกพัน

อันเนื่องมาจากอารมณจะอยูกับองคกรเพราะปรารถนาท่ีจะอยู (want to) สวนบุคคลท่ีมีความผูกพัน
อันเนื่องมาจากผลตอบแทนที่ไดรับจะอยูกบัองคกรเพราะจําเปนตองอยู (need to) ในขณะท่ีบุคคลท่ี
มีความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาท่ีจะอยูกับองคกรเพราะคิดวาควรจะอยู (ought to) ดังนั้นการจะ
เขาใจความสัมพันธระหวางพนักงานและองคกรใหมากข้ึนนั้นตองพจิารณาองคประกอบท้ัง 3 ดาน
ไปพรอมๆ กัน ท้ังนี้ Allen และ Meyer ยงัต้ังสมมุติฐานดวยวาองคประกอบแตละดานท่ีแตกตางกนั
นี้จะมีผลตอพฤติกรรมในการทํางานท่ีแตกตางกันดวย (กาญจนา นุใจกอง, 2542) ดังแสดงในภาพท่ี 
2.4  

 
 ภาพท่ี 2.4 กรอบความคิดแสดงความสัมพันธระหวางความผูกพันและพฤติกรรมการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความผูกพันดานจิตใจ 
 (Affective commitment) 

ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 
(Normative commitment) 

ความผูกพันดานการคงอยู 
(Continuance commitment) 

ความต้ังใจท่ีจะออกจากงาน 
(Job withdrawal intentions) 

ความพึงพอใจในงาน 
(Job satisfaction) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(Job performance) 
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2.3 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.3.1 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

  นวรัตน ณ วันจันทร (2548) ไดศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานขาราชการ
กรมการปกครองจังหวดัลําพนู โดยใชแบบสอบถามปลายปด (Closed-ended questionnaire) ท่ีสราง
จากแนวคิดเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแบงออก ของ Walton ซ่ึงมีอยู 8 ดาน (Walton, 1973: 
11) มาใชเปนเคร่ืองมือในการวัด ดังนี ้

1.  คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair compensation) 
2. สภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and healthy 

working condition) 
3.ความกาวหนาและความม่ันคงของงาน (Future opportunity for continued 

growth and security) 
4. โอกาสในการใชและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล (Immediate opportunity 

to use and develop human capacities) 
5. การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Social integration in the 

work organization) 
6. สิทธิสวนบุคคลในสถานท่ีทํางาน (Constitutionalism in the work organization) 
7. ความสมดุลระหวางชีวิตกบัการทํางานโดยสวนรวม (Work and the total life space) 
8. ความเปนประโยชนตอสังคม (Social relevance of work life)    

   
                          โดยรูปแบบการวิจยัเปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา (Description statistic) เพื่อใชบรรยายลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยางท่ีศึกษาซ่ึงเปนขาราชการกรมการปกครองจังหวดัลําพูน และการวเิคราะหสหสัมพันธ 
(Correlation analysis) เพื่อหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานท่ีวาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีสําเร็จ
การศึกษา สถานภาพสมรส  เงินเดือน ตําแหนงระดับช้ัน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของขาราชการกรมการปกครองจังหวัดลําพนู และสมมุติฐานท่ีวาปจจยัพื้นฐานสวนบุคคล
ในสวนของอายุราชการ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการกรมการ
ปกครองจังหวดัลําพูน  
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การวิจยัใชคาสถิติไคสแควร (Chi-square test) และตัวแปรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของเพียรสัน ((Pearson’s correlation coefficient) ในการทดสอบ นอกจากนี้ผูวจิัยยังใช
แบบสอบถามปลายเปด (Opened-ended questionnaire) ในบางสวนเพ่ือสอบถามกลุมศึกษาเกี่ยวกบั
ปญหาและอุปสรรคในการทํางานของขาราการกรมการปกครองจังหวดัลําพูนดวย  

ท้ังนี้ผูวิจยัไดเสนอกรอบแนวคิดการวิจยัเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ตาม
แนวคิดเกีย่วกบัลักษณะสําคัญท่ีประกอบข้ึนเปนคุณภาพชีวิตการทํางานของ Walton ดังภาพท่ี 2.5    

ภาพท่ี 2. 5 กรอบแนวคิดการวิจัยของนวรัตน ณ วันจนัทร (2548) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ  
- ศาสนา 
- ระดับการศึกษา 
- สาขาวิชา 
- อายุราชการ 
- สถานภาพ 
- เงินเดือน 
- ตําแหนง 
- ระดับช้ันท่ีดํารง

ตําแหนง 

1. คาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม 
2. สถานภาพการทํางานที่มี
ความปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ 
3. โอกาสในความกาวหนา
และความมั่นคงในงาน 
4. โอกาสไดรับการพัฒนาและ
การใชความสามารถของบุคคล 
5. การทํางานรวมกันและ
ความสัมพันธกับผูอื่น 
6. สิทธิสวนบุคคล 
7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับ
การทํางานโดยสวนรวม 
8. ความเปนประโยชนตอ
สังคม 

- คาตอบแทนท่ีเพียงพอกบัการดํารงชีพและมีเงินออม 

- คาตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือเทียบกบัหนวยงานอืน่ 

- คาตอบแทนเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

- สวัสดิการที่เหมาะสม 

- สภาพแวดลอมมีความปลอดภยั 

- วัสดุอปุกรณที่ทนัสมัยในการทํางาน 

- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

- ความสมดลุของบุคลากรกบัปริมาณงาน 

- ความเรงรีบของงานในแตละวนั 

- โอกาสในการเลือ่นข้ันเงินตําแหนง 
- การไดรับมอบหมายงานที่ใชความสามารถสูง 
- โอกาสใชความรูความสามารถของตนเองในการ
ทํางานอยางเต็มที ่

- การสนบัสนนุการฝกอบรม ศกึษาตอ 

- มีโอกาสเสนอความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการทาํงาน 

- การมโีอกาสใชความสามารถเต็มที ่
- โอกาสในการทาํงานรวมกบัผูอื่น 

- การใหเกียรติซ่ึงกันและกนั 

- การยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกนัและกัน 

- การเคารพสิทธิสวนบุคคล 

- การใหสิทธิในการปฏิบัติงาน 

- ความเสมอภาคในเร่ืองตาง  ๆ

- การจดัเวลาใหเหมาะสม 

- การมีเวลาใหครอบครัวหรือทาํกิจกรรมอืน่  ๆ

- การทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 

- ภาพพจนหนวยงานในสายตาประชาชน 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables) 

ตัวแปรยอย ตัวแปรตาม 
(Dependent variables) 
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ผลการวิจัยพบวา  ปจจยัพื้นฐานสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ศาสนา ระดบัการศึกษา 
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา อายุราชการ สถานภาพสมรส  เงินเดือน ตําแหนงระดับช้ัน มีเพียงปจจัย
ทางดานอายุราชการเทานั้นท่ีมีมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวติการทํางานของขาราชการ
กรมการปกครองจังหวดัลําพนูอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ 0.5) สอดคลองกับแนวคิดของ 
Walton ซ่ึงกลาวถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานวา เปนลักษณะการทํางานท่ีตอบสนองความตองการ
และความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเปนบุคคล สภาพตัวบุคคล
หรือสังคม เร่ืองสังคมขององคกรท่ีทําใหงานประสบผลสําเร็จ โดยมีเกณฑในการตัดสินใจเกีย่วกับ 
คาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม สภาพแวดลอมการทาํงานท่ีปลอดภัย ความกาวหนาและความ
ม่ันคง โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับ
ผูอ่ืน สิทธิสวนบุคคล จังหวะชีวิต ส่ิงเหลานี้ถือไดวาเปนตัวช้ีวดัคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 
 2.3.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความผูกพนัตอองคกร 

รัชดาพร รองเสียง (2549) ไดทําการศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานตอ
องคกร บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหารจํากัด จํานวนท้ังส้ิน 270 คน ในดานความเช่ือม่ันอยาง
แรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานยิมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม
อยางมากเพ่ือประโยชนขององคกร และความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิก
ขององคกร รวมท้ังความสัมพันธของปจจยัดานลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และ
ประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ กับความผูกพันของพนักงานตอองคกร โดยใชปจจัยท่ีกําหนดความ
ผูกพันตอองคกรตามแนวคิดของ R.M. Steers ท่ีกําหนดไว 3 กลุมประกอบดวย 1) ลักษณะสวน
บุคคลของผูปฏิบัติงาน (Job characteristics)  2) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Job characteristic) และ 3) 
ประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ (Work experiences) มาเปนตัวแปรปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน
ของพนักงานตอองคกร  

การวิจยัใชคาสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดังนี้ ใชความถ่ี 
(Frequency) รอยละ (Percentage) อธิบายลักษณะสวนบุคคลของประชากร ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา หนวยงาน หรือแผนกที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการเขาปฏิบัติงาน
ในองคกร ใช คาเฉล่ีย อธิบายถึงระดับความผูกพันตอองคกร ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และ
ประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ รวมท้ังใชในการเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลกับระดับความผูกพัน
ตอองคกร นอกจากนี้ยังใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation 
coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางลักษณะงานท่ีปฏิบัติและประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ กับ
ความผูกพันตอองคกร ดังกรอบแนวคิดการวิจัยภาพท่ี 2.6  
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ภาพท่ี 2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยัของรัชดาพร รองเสียง (2549) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent variables) 

ประสบการณในงานท่ีปฏิบัต ิ
- ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอ

องคกร 
- ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพึ่งพาได 
- ความคาดหวังท่ีจะไดรับการ

ตอบสนองจากองคกร 
- ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและ

องคกร 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
- ความอิสระในการทํางาน 
- ความหลากหลายของงาน 
- ความมีเอกลักษณของงาน 
- ผลปอนกลับของงาน 
- งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

ความผูกพนัตอองคกร 
- ความเช่ือม่ันอยางแรงกลา

และการยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคกร 

- ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความ
พยายามอยางมากเพื่อ
ประโยชนขององคกร 

- ความปรารถนาอยางแรงกลา
ท่ีจะคงไวซ่ึงความเปน
สมาชิกภาพขององคกร 

ลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคกร 
- รายไดหรือเงินเดือน 
- หนวยงานหรือแผนกท่ีปฏิบัติงาน 
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ผลการศึกษาวจิัยพบวา พนกังานบริษัทซันยางอุตสาหกรรมอาหารจํากดัมีความ
ผูกพันตอองคกรทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยปจจัยท่ีแสดงถึงความผูกพนัตอองคกรใน
ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลา ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือประโยชนของ
องคกร และความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงสมาชิกภาพขององคกรอยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน  เชนเดียวกับสวนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรในดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท รายไดหรือเงินเดือนท่ีไดรับ และ
หนวยงานหรือแผนกท่ีปฏิบัติงานอยู ท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรอยางมี
นัยสําคัญในระดับปาสกลาง ในขณะท่ีสถานภาพสมรสไมมีคามสัมพันธกับระดับความผูกพันตอ
องคกรแตอยางใด 

ในสวนปจจยัในดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแกความมีอิสระในการทํางาน ความ
หลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืน มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความผูกพันตอองคกร 
เชนเดยีวกับปจจัยในดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ไดแกความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอ
องคกร ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพึ่งพาได ความคาดหวังท่ีจะไดรับผลตอบสนองจากองคกร และ
ทัศนคติตอเพือ่นรวมงาน ท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร 
 

 
2.3.3 ผลการวิจัยเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพนัตอองคกร 

 ดํารงฤทธ์ิ จันทมงคล (2550) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและความผูกพันตอองคกรกับอายุการทํางานของพนักงานระดบัปฏิบัติการในโรงงาน
อุสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ  และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับอายกุารทํางาน โดยมีความผูกพนัตอองคกรเปนตัวแปรกลาง (Mediator) โดยมีกลุม
ตัวอยางประชากรท่ีใชในการศึกษา เปนพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอส. เอ็ม. ว.ี (ไทย
แลนด) จํากัด จํานวน 311 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 
4 สวน คือ แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวติใน
การทํางานท่ีสรางจากทฤษฎีของ Huse and Cumming (1985)  แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกบัความผูกพัน
ตอองคกรซ่ึงเปนการนําแบบสอบถามมาตรฐาน Organization Commitment Questionnaire (OCQ) 
ของ Mowday, Peter and Steers (1982) เพื่อวิเคราะหคุณภาพชีวติในการทํางานและความผูกพันตอ
องคกรกับอายกุารทํางาน วามีความสัมพันธกันอยางไร และเปนสาเหตุทําใหมีการเปล่ียนหรือ
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ลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอส. เอ็ม. ว.ี (ไทยแลนด) จํากัด หรือไม
ตามแบบจําลองตอไปนี ้

 แบบจําลองท่ี 1 ต้ังสมมุติฐานไววา คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคกรมีความผูกพันโดยตรงตออายุการทาํงาน และเปนอิสระตอกัน 

แบบจําลองท่ี 1  การหาความสัมพันธระหวางอายกุารทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กับความผูกพนัตอองคกร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  โดยไดเสนอแบบจําลองท่ี 2 เปนแบบจําลองทางเลือก เพือ่เปรียบเทียบกับ
แบบจําลองท่ี 1 เพื่อใหการศึกษาสมบูรณมากยิ่งข้ึน ดังนี ้
  

แบบจําลองท่ี 2 การหาความสัมพันธระหวางอายุการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
โดยมีความผูกพันตอองคกรเปนตัวแปรกลาง (Mediator)  
  
 
 
 
 
 
 
 
  ท้ังนี้ผูศึกษาไดมุงสนใจกับการทดสอบแบบจําลองในการศึกษาท้ังในระดับ
แนวคิด (Construct level) และระดับตัวแปร (Variable level) ซ่ึงจะเปนตัวแปรท่ีเปนประโยชนตอ
การนําไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานในบริษัทฯ ท่ีศึกษาตอไป 

คุณภาพชวีิตในการทํางาน 

ความผูกพันตอองคกร 

สาเหตุ  อายุการทํางาน 

ผล(Effect) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน อายุการทํางาน ความผูกพันตอองคกร 

ส่ิงท่ีองคกรให ทัศนคติ พฤติกรรม 
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  จากการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาพบวา ทัศนคติเกีย่วกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและทัศนคติเกี่ยวกบัความผูกพันตอองคกรของพนักงานมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยเฉล่ียระดบัปานกลาง และระดับความผูกพันตอองคกรในระดับปานกลาง 
  ในการวิเคราะหระดับแนวคิด จากการทดสอบหาความสัมพันธโดยการวิเคราะห
สหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาอายุการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกโดยตรงกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคกร ในระดับใกลเคียงกัน แตผลจากการทดสอบ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงสวน (Partial correlation coefficients) ระหวางอายกุารทํางานกับระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน เม่ือควบคุมผลกระทบจากปจจัยความผูกพนัตอองคกร พบวาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานกับอายกุารทํางานไมมีความสัมพันธกนัโดยตรง 
 
 
2.4 สรุปกรอบแนวคิดการศึกษา 

  สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาอาศัยแนวคิดเกีย่วกับคุณภาพชีวติในการทํางาน-
สภาพชีวิตการทํางานและความรูสึกดานชีวติการทํางาน (Quality of Work Life-Conditions/Feelings) 
ของ Sashkin and Lengermann (1984:133-144) และอาศยัแนวคิดเกีย่วกบัความผูกพันตอองคกร
ของ Allen and Meyer (1990:1-18) มากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อวเิคราะหหา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรกับอายุการทํางานของ
พนักงานระดบัปฏิบัติการ วามีความสัมพนัธกันอยางไร และเปนสาเหตุทําใหมีการหรือลาออกจาก
งานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม หรือไม โดยตัวแปรลักษณะ
สวนบุคคลนั้นไดแก จํานวนอายุงานในการทํางานในสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม ตาม
แบบจําลองดังนี้ 

1. แบบจําลองการหาความสัมพันธระหวางอายุการทํางานและคุณภาพชีวติในการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคกร  

 

 
 
 
 
 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน-สภาพชีวิตการทํางาน 
Quality of Work Life Conditions

ความผูกพันตอองคกร 
Organizational Commitment 

สาเหตุ อายุการทํางาน 
Working Years 

ผล(Effect) 
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2. แบบจําลองการหาความสัมพันธระหวางอายุการทํางานกับคุณภาพชีวติในการทํางานโดยมี
ความผูกพันตอองคกรเปนตัวแปรกลาง (Mediator) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน อายุการทํางาน ความผูกพันตอองคกร 

ส่ิงท่ีองคกรให ทัศนคติ พฤติกรรม 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

วิธีการศึกษา ผลงาน แบบจําลอง
ท่ี

สนับสนุน 
สถิติท่ีใช ตัวแปรท่ี

ครอบคลุม 
ทฤษฎีท่ีใช
อางอิง 

วิธีวิจัย 

นวรัตน ณ วันจันทร 
(2548) 

1  Description 
Statistic, 
Correlation 
Analysis, Chi-
square test, 
Pearson’s 
Correlation 
Coefficient 

QWL Walton , 1973 วิจัยเชิง
ปริมาณ 

รัชดาพร รองเสียง 
(2549) 

1 Description 
Statistic, Pearson’s 
Correlation 
Coefficient) 

QWL 
กับ 
OC 

R.M. Steers, 
1977 

วิจัยเชิง
ปริมาณ 

ดํารงฤทธ์ิ จันทมงคล 
(2550) 

2 Description 
Statistic, 
Correlation 
analysis, Partial 
correlation 
coefficients, 
Stepwise multiple 
regression 

QWL , 
OC และ 

WY 

Huse and 
Cumming, 
1985, Mowday, 
Peter and 
Steers, 1982    

วิจัยเชิง
ปริมาณ 

 
 
 
 

 


