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บทคัดย่อ 
 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
รายได้ และประสบการณ์ท างาน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน ความผูกพันต่อ
องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test One-way analysis 
of variance และ Pearson Correlation ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานเอกชนที่มีเพศ และประสบการณ์ท างาน              
ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปัจจัยลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ลักษณะงาน คุณภาพชีวิตการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this study are: 1 ) To study demographic characteristics on the quality of 
working life of private employees in Bangkok area classified by demographic data, including sex, age, 
education level, income status and work experience. 2)  To study the relationship between job 
characteristics Organizational commitment and working life quality of private employees in Bangkok 3) 
To study the relationship between job characteristics Organizational commitment and good corporate 
membership behavior of private employees in Bangkok and 4 )  To study the relationship between 
good membership behavior and quality of working life of private employees in Bangkok. The sample 
groups using this study are 400 private employees in Bangkok by using a questionnaire as a tool for 
data collection. The statistics used in the descriptive data analysis were percentage, mean, standard 
deviation. The hypothesis was tested by Independent sample t-test One-way analysis of variance and 
Pearson Correlation. The study found that; 1)  Private employees of different gender and work 
experience There are different quality of working life of private employees in Bangkok. Statistically 
significant at the 0.05 level.  2) Job characteristics Organizational commitment and working life quality 
of private employees in Bangkok There was a statistically significant relationship at the 0 .0 5  level.              
3)  Job characteristics Organizational commitment and good corporate membership behavior of 
private employees in Bangkok There was a statistically significant relationship at the 0.05 level.  And 
4) Organizational good membership behavior and working life quality of private employees in Bangkok 
There was a statistically significant relationship at the 0.05 level. 
 
Keywords: Job Description, Working Life Quality, Good Corporate Membership Behavior 
 

บทน า 
  ปัจจุบันท่ามกลางกระแสแห่งยุคโลกโลกาภิวัตน์สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม ปัจจุบัน
ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร ย่อมมีผลกระทบต่อความสุขของคนในสังคม           
การมีชีวิตที่เป็นสุขล้วนเป็นความหวังของมนุษย์ทุกคนที่ต้องการสร้างให้แก่ตนเอง โดยความสุขของแต่ละบุคคลนั้นย่อม
แตกต่างกันออกไปตามวิถีของแต่ละบุคคล เช่นการมีสุขภาพจิตที่ดีแจ่มใสเบิกบานหรือมีทุกข์ก็ไม่มากจนเกินแก้ไข การมี
มิตรสหายในสังคม มีที่ท ามาหากิน มีรายได้ตามสมควรที่เลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้อย่างเพียงพอ การมีอาชีพที่มั่นคง 
มีครอบครัวที่อบอุ่น มีที่อยู่อาศัยในชุมชนที่เป็นสุข การได้รับความเสมอภาค โอกาสที่เท่าเทียมกัน การมีสิทธิเสรีภาพ             
มีการศึกษา มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นสุข ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล้านี้
เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
  ในคุณภาพชีวิตนั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง คือระบบการ
ท างาน คุณภาพชีวิตในการท างานถือเป็นสิ่งส าคัญของการบริหารงานในปัจจุบัน เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะ                
การท างานที่ตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาของบุคคล ที่ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ความรู้สึกที่ดี          
ต่องาน และความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ (Hackman and Suttle, 1977) การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็น               
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อย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ คาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาหนึ่ง             
ในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในสถานที่ท างาน และยังเช่ือว่าในอนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จ าเป็นต้องใช้เวลาของชีวิต
เกี่ยวข้องกับการท างานเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกองค์การจ าเป็นต้องให้ความ
สนใจ และให้ความส าคัญกับการบริหารการจัดการในเรื่อง การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จ องค์การ
จะประสบผลประสบผลส าเร็จได้นั้นข้ึนอยู่กับการบริหารทรัพยากรบุคคล (ลาวัลย์ พร้อมสุข, 2544) ทรัพยากรมนุษย์นั้น
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ บทบาท หน้าที่ และพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ แสดงให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ขององค์การนั้น ๆ ทุกองค์การย่อมต้องการบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานตาม
คุณลักษณะของงานได้อย่างเต็มความสามารถ (Hackman and Oldham, 1975) 
  ด้านปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานช่วยให้พนักงานมีขวัญ และก าลังใจในการท างานรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ
ชีวิตการท างาน และสภาพแวดล้อมการท างานได้อย่างมีความสุข กล่าวได้ว่าพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงชีวิตการท างานไปในทางที่ดีขึ้น หากพนักงานเกิดความพึงพอใจ และรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองจากองค์การ
ในสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน และสวัสดิการต่าง ๆ ตรงตามความต้องการจะส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานที่สูง 
แต่ในทางตรงกันข้าม หากพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตการท างานต่ า จะส่งผลให้พนักงานไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ได้แก่ ความเครียดของพนักงาน ความสุขในการท างานลดน้อยลง และ
อาจจะเกิดความผิดพลาดในการท างานได้ (สุมิดา เหมือนครุฑ , 2550) ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์การจะต้อง
ศึกษา หรือแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกันของความพึงพอใจระหว่างพนักงาน และองค์การ เพื่อให้
องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด (ผจญ เฉลิมสาร, 2546) ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรหลักที่ท าให้ทรัพยากรอื่น 
มีคุณค่า จึงเปรียบเป็นดั่งหัวใจหลักขององค์การ ซึ่งความพึงพอใจในการท างานจะท าให้เกิดความกระตือรือร้น และความ
ปรารถนาที่จะให้งานดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปตามแผนงาน 
  กระบวนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากร
ขององค์การเป็นอย่างมาก เช่น การบริหารเงินเดือน การพัฒนาโอกาส และความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ และ
แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการท างาน การมีพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เพียงแต่จะท าให้เกิดความร่วมมือ              
ในการท างานของพนักงานในองค์การ แต่ยังส่งผลต่อทัศนคติในการท างาน และพฤติกรรมในการท างาน (Hugh, 1999, 
อ้างถึงใน มาลีนี ธรรมบุตร, 2550) เป็นพฤติกรรมที่มีความจ าเป็นต่อองค์การประการหนึ่งคือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ที่ดีต่อองค์การซึ่งเป็นพฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ เป็นสิ่งที่พนักงานแสดง
ออกมาด้วยความเต็มใจในการกระท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ เช่นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ความสุภาพอ่อนน้อม การให้ความร่วมมือ และความส านึกในหน้าที่ 
เป็นต้น หากพนักงานในองค์การมีพฤติกรรมดังกล่าวร่วมกับการที่พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผล จะน าพาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และจะท าให้องค์การมีความเข้มแข็ง สามัคคี 
และพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เป็นส่วนส าคัญที่จะผลักดันคุณภาพของ
พนักงาน และบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิต และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีย่อมมี
ทัศนคติที่ดีต่องาน เห็นความส าคัญและคุณค่าของงานที่ตนท า มีความสุข ความพึงพอใจและท าให้สนุกกับการท างาน  
ท าให้เกิดขวัญ และก าลังใจ เกิดแรงจูงใจ เกิดความผูกพันต่องาน ยอมเสียสละแรงกาย แรงใจ อุทิศตนให้กับงาน ท างาน
ด้วยความเต็มใจ และเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (ปวันรัตน์ คนานนท์, 2550)  
  จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาลักษณะงาน และความผูกพันที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ที่ดีต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยหวังที่จะให้องค์การ หรือ
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บริษัทเอกชนได้น าประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ในการปรับปรุง และบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณา
น าผลวิจัยที่ได้เสนอเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร และสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ พัฒนา ปรับปรุงวิธีการที่จะ
รักษาพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพให้คงอยู่กับองค์การ เพื่อการเจริญก้าวหน้าขององค์การต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
  1. เพื่ อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่ มี ต่อคุณภาพชีวิต การท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ และ
ประสบการณ์ท างาน 
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. พนักงานเอกชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ และประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน              
มีคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 
  2. ปัจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3. ปัจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  4. ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  5. ปัจจยัความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  6. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานชองพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม          
การเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ปรมะ สตะเวทิน (2533, หน้า 112) โดย ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะก าหนดลักษณะที่แตกต่างกันไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
รายได้ ประสบการณ์ท างาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะงาน Richard Hackman & Greg Oldham (1980) เสนอแนวคิดสภาวะ
ทางจิตวิทยาที่ส าคัญ และจ าเป็นในการที่จะท าให้บุคคลมแีรงจูงใจท่ีจะท างานโดยใช้พื้นฐานทฤษฎีของ Herzberg มีอยู่ 3 
สภาวะ คือ สภาวะประสบการณ์ที่ท าให้รู้สึกว่างานมีความหมาย สภาวะประสบการณ์ความรู้สึกรับผิดชอบต่องาน และ
สภาวะความสามารถรับรู้ถึงผลของการกระท า จากผลการวิจัยของ Richard Hackman และ Greg Oldham พบว่า
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สภาวะทางจิตวิทยานี้ (Psychological State) จะเกิดขึ้นได้ต้องเกี่ยวกับคุณลักษณะงานซึ่งมี 5 องค์ประกอบคือ ความ
หลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความส าคัญของงาน  ความมีอิสระในงาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับ   
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ Steers (1977) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อ
องค์การ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของสมาชิกในองค์การ และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์การมีค่านิยม            
ที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่น ๆ แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และเต็มใจที่จะอุทิศก าลังกาย และก าลังใจ
เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การด้วยความเต็มใจ ซึ่งความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่  ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพื่อองค์การ และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ              
หากพนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรพนักงานจะไม่คิดหรือมีความต้องการที่จะลาออกจากองค์การ จะปฏิบัติงานใน
ฐานะของพนักงานอย่างแน่วแน่เป็นไปตามความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เป็นสมาชิกขององค์การ เป็นความตั้งใจ และ
พยายามอย่างแน่วแน่ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกต่อไป เพ่ือท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ Organ (1990) ได้กล่าวถึง พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การไว้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่  พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น 
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่  พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ซึ่งแต่ละพฤติกรรมของ
บุคคลจะมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การ โดยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะ
ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือเพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์การ การักษาความสะอาด การรักษาดูแลทรัพย์สินขององค์การ 
การใช้เวลาและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนจนเสร็จแม้ว่าจะต้องท านอกเหนือเวลางาน
ปกติก็ตาม ไม่ใช้เวลาในการท างานท่ีจะต้องปฏิบัติงานไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน Walton (1974) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตในการท างานไว้ว่าคุณภาพชีวิตในแนวความเป็นบุคคล (Humanistic) และสภาพแวดล้อมของตัวบุคคล หรือสังคม
เรื่องสังคมขององค์การ ท่ีท าให้งานประสบผลส าเร็จ ผลผลิตของงาน และการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจท่ีตอบสนองความ
ต้องการ และความปรารถนาของบุคคลในการท างาน และก าหนดว่าบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการท างานต้องมีข้อบ่งช้ีต่าง ๆ 
ใน 8 ด้าน เป็นเกณฑ์ตัดสิน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
ด้านโอกาสและการพัฒนา  ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  ด้านการบูรณาการทางสังคม หรือ การท างาน
ร่วมกัน  ด้านประชาธิปไตยในองค์การ  ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  และด้านการค านึงถึงประโยชน์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร            
ที่แน่นอน ดังนั้นสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 Cochran (1963: 75) ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 384 คนและเพิ่ม
จ านวนจ านวนตัวอย่างอีก 16 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน   
  ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสุ่มจากเขตพื้นที่ ใน
กรุงเทพมหานครที่มีบริษัทเอกชนจ านวนสูงสุด 5 เขตพื้นท่ี เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอยู่เป็น
จ านวนมาก อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ (2559. สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2563) ได้แก่ เขตคลองเตย เขตลาดพร้าว            
เขตบางรัก เขตสีลม เขตสาทร 
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  ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างจากเขตพื้นที่ที่ได้ใน
ขั้นตอนท่ี 1 แบ่งเป็นท าเลละ 80 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวกตามความเต็มใจของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่จะให้ข้อมูลจนครบจ านวน 400 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย             
ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพและประสบการณ์ท างาน โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices 
Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว รวมจ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ  ความเป็นเอกลักษณะของงาน 
ความส าคัญของงาน ความมีอิสระในการท างาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับ ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 25 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ ความปรารถนาอย่าง            
แรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
scale questions) รวมจ านวน 15 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย โอกาสและการพัฒนา ความมั่นคง
และความก้าวหน้าในงาน การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว             
การค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 
questions) รวมจ านวน 40 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือ 
พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 25 ข้อ 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
  2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ลักษณะงาน ความผูกพันต่อ
องค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ และคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกัน 
  3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์    
ลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ และคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  5. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สารนิพนธ ์
  6. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และการใช้ส านวนภาษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
  7. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่า

ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α-Coefficient) สูตรของครอนบัค 
(Cronbach) (กัลยา วาณิชย์บัญชา. 2546, หน้า 499) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึง

ระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง            
โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ไม่ต่ ากว่า 0.7 โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีค่า
ความเชื่อมั่นสูง ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .802 หมายความว่ามีความเช่ือมั่นสูง 
 

ผลการวิจัย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง มีจ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีอายุ 36-40 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 สถานภาพโสด จ านวน 204 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 51.0 ส่วนใหญ่  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  20,001-30,000 บาท จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และ                 
มีประสบการณ์ท างาน 9 ปีขึ้นไป จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 
 ตอนที ่2 ข้อมูลด้านลักษณะงาน สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
  1. ข้อมูลด้านลักษณะงาน ด้านความหลากหลายของทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
จ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า งานมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นให้สามารถได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะตนเอง อยู่ในระดับดี                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมา งานมีความหลากหลาย อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และงานมีความรู้สามารถ
ก้าวหน้าต่อยอดให้เกิดกระบวนการการท างานแบบใหม่ๆอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
  2. ข้อมูลด้านลักษณะงาน ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54              
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า งานมีผลงานที่โดดเด่น สามารถสร้างประโยชน์ให้องค์การได้สูงสุด อยู่ในระดับดี                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ท าให้ชีวิตก้าวหน้าไปในทางที่ส าเร็จได้ อยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และกระบวนการการท างานมีวิธีการท างานที่โดดเด่นและสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.49 
  3. ข้อมูลด้านลักษณะงาน ด้านความส าคัญของงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า งานไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 รองลงมา                  
งานมีประโยชน์ต่อองค์การ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และงานมีความจ าเป็นต่อชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ใน            
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
  4. ข้อมูลด้านลักษณะงาน ด้านความมีอิสระในงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีอิสระในหน้าท่ีที่ตนเองรับผิดชอบ โดยผู้บังคับสามารถช้ีแนะเรื่องงานได้ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 รองลงมา กฎระเบียบส่วนใหญ่ในองค์การให้ความเป็นอิสระในการท างาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย               
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เท่ากับ 3.68 และสามารถมีบทบาทในงานได้อย่างมีอิสระ โดยไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 
  5. ข้อมูลด้านลักษณะงาน ด้านการได้รับข้อมูลย้อนกลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66                  
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อมูลที่ได้รับสามารถน าไปพัฒนากระบวนการของการท างานให้ดียิ่งขึ้นได้ อยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา สามารถรับฟังผู้อื่นแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และข้อมูล
ที่ได้รับมาสามารถช่วยสนับสนุนให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
  ตอนที่ 3 ด้านความผูกพันต่อองค์การ สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
  1. ด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีมั่นคงและเชื่อมั่นต่อองค์การ 
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมา สนับสนุนและพอใจกับนโยบายการบริหารงานขององค์การอยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และพอใจในสังคมและสภาพแวดล้อมในที่ท างานที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 
  2. ด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการ
ท างาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมา มีความพยายามที่จะท าความเข้าใจในงานที่ค่อนข้างยากและ
อุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จมีประสิทธิภาพที่ดี อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และพร้อมที่จะท างานในประสบ
ความส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 
  3. ด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า องค์การมีความมั่งคงในการ
ท างาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 รองลงมา องค์การมีโอกาสเจริญก้าวในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับดี            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และยินดีที่จะร่วมงานกับองค์การนี้แม้ว่ามีองค์การอื่นเสนองานและเงินเดือนที่ดีกว่าปัจจุบัน อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 
  ตอนท่ี 4 จากการศึกษา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ท างานไม่ทันหรือมีงานล้นมืออยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 รองลงมา ปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่มาท างานโดยไม่ต้องร้องขอ อยู่ในระดับดี            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานเมื่อประสบปัญหาในการท างาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
 2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับดี              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เมื่อหยิบของส่วนรวมไปใช้ หลังเสร็จภารกิจจะน ามาวางไว้ท่ีเดิม
อย่างเป็นระเบียบ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมา เมื่อถึงเวลานัดหมายการประชุมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น 
มักมาก่อนเวลาที่ก าหนด อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และหากท างานไม่เสร็จมักจะท างานในช่วงเวลาพักหรือ
เวลาเลิกงานเพื่อให้งานเสร็จ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 
 3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น โดยรวมอยู่ในระดับดี               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ท างานเต็มที่แม้ว่างานจะหนักหรือเครียดก็ตาม อยู่ในระดับดี              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมา สามารถเก็บอารมณ์และความรู้สึกได้เมื่อไม่พอใจท่ีถูกหัวหน้าต าหนิในการท างาน อยู่ใน
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ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และมีความรู้สึกอยากที่จะปฏิบัติงานที่นี้ต่อโดยไม่ต้องการลาออก อยู่ในระดับดี                     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 
 4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานท างานผิดพลาดท่านจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
แก้ปัญหาในงาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.73 และมักใส่ใจกับพฤติกรรมการท างานของตนเองที่จะมีผลกระทบต่องานของผู้อื่น อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 
 5. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับดี                     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มักจะเข้าร่วมประชุมตรงเวลาเสมอ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 รองลงมา รักษาความลับขององค์การได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และมีส่วนร่วม            
ในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 
  ตอนที่ 5 ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
 1. ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.55 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว เงินเดือนท่ีได้รับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
รองลงมา เงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมเพียงพอต่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และได้รับค่า
ท างานล่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท างาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 
2. ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน  ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มาตรการในการป้องกันอันตรายจากการท างานที่องค์การของท่านท่ีวาง
ไว้มีความเหมาะสม  อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 รองลงมา  สถานที่ท างานมีการจัดระเบียบสิ่งของและวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเรียบร้อย ไม่กีดขวางการท างาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และมีสุขภาพท้ังกายและจิตใจ
ที่มีความสุขกับบรรยากาศการท างานขององค์การ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
 3. ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านโอกาสและการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า งานท่ีรับผิดชอบท าให้ท่านมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 รองลงมา มีโอกาสน าเสนอผลงานหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ใน                
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และหัวหน้างานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
 4. ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.55 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีองค์การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในหน้าที่การงานที่สูงขึ้น อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62 และมีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
  5. ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เมื่อเกิดปัญหาได้ความช่วยเหลือจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74 รองลงมา เพื่อนร่วมงานท างานกันเป็นทีม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72และองค์การพนักงาน            
ทุกระดับมีความพันธ์กันเป็นอย่างดี อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
 6. ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ได้รับความเสมอภาคและยุติธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 
รองลงมา องค์การจัดให้มีการประเมินผลงานเลื่อนต าแหน่งตามความรู้ความสามารถอย่างยุติธรรม อยู่ในระดับดี                   
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และสามารถตัดสินใจในเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับดี               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 

7. ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ภารกิจในการปฏิบัติงานไม่ส่งผลต่อความสุขของบุคคลในครอบครัว            
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมา มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอในการดูแลสุขภาพตนเองได้ อยู่ในระดับดี                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และสามารถท างานที่รับผิดชอบเสร็จทันก าหนดโดยไม่ต้องท างานล่วงเวลา อยู่ในระดับดี            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
  8. ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า องค์การมีการรณรงค์ให้บุคลากรในองค์การตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 รองลงมา องค์การมีการด าเนินการโดย
ค านึงถึงประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และเคยร่วมกิจกรรมในงานวันส าคัญตามประเพณีหรือ
งานกิจกรรมแห่งชาติ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
  ตอนที่ 6 ทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 พนักงานเอกชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้และประสบการณ์ท างานที่
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน  
    สมมติฐานท่ี 1.1 พนักงานเอกชนท่ีมีเพศ ท่ีแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานเอกชนท่ีมีอายุ ท่ีแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ 
    สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานเอกชนที่มีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
    สมมติฐานท่ี 1.4 พนักงานเอกชนที่มีสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
    สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานเอกชนท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
    สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานเอกชนที่มีประสบการณ์ท างาน ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยลักษณะงาน  ด้านความหลากหลายของทักษะ ด้านความเป็นเอกลักษณะของงาน               
ด้านความส าคัญของงาน ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้านการได้รับข้อมูลย้อนกลับ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
  สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยลักษณะงาน  ด้านความหลากหลายของทักษะ ด้านความเป็นเอกลักษณะ
ของงาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้านการได้รับข้อมูลย้อนกลับ มีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ ด้านความปรารถนาอย่าง            
แรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชน            
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ  ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและ               
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ ด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
  สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ด้านโอกาสและการพัฒนา ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
ด้านการบูรณาการทางสังคม และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  จากผลการวิจัย เรื่อง ลักษณะงานและความผูกพันที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
และคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 พนักงานเอกชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ และประสบการณ์ท างาน             
ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานเอกชนที่มีเพศ และประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจ
เนื่องจากความแตกต่างทางเพศส่งผลในเรื่องของความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออก และการสื่อสารที่แตกต่างกัน 
จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์การท างาน ด้วยอายุงานที่แตกต่างย่อมท าให้มีความรู้ 
ความสามารถในหน้าที่การท างานที่แตกต่างกัน ยิ่งคนที่ท างานมานานย่อมมีประสบการณ์มากกว่าคนที่อายุการท างาน
น้อยกว่า ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน พนักงานเอกชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อาจเนื่องจากอายุที่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน สถานภาพที่แตกต่างกัน 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยที่บ่งช้ีว่าทุกคนคือ สมาชิกขององค์การเดียวกัน มีวัฒนธรรมองค์การ
ร่วมกันย่อมส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี เวชประพันธ์ (2557) 
ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา พบว่า 
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เพศ ของข้าราชการครูที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจาก การท างานต้องใช้ทักษะ
ความสามารถในหลายๆด้านในการท างาน งานจึงจะส าเร็จ ในกระบวนการท างานจะต้องมีวิธีการท างานที่โดดเด่นและ
สร้างสรรค์ที่ท าให้เกิดความรู้ สามารถก้าวหน้าต่อยอดในกระบวนการท างาน กระบวนการท างานที่พัฒนาจึงจะส่งผลให้
องค์การได้รับความส าเร็จของงานท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพ เมื่อพนักงานได้ใช้ความสามารถและทักษะในการท างานอย่าง
เต็มที่ส่งผลให้เกิดเป็นผลงานที่โดดเด่นสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การ ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกว่าเป็ น
ส่วนหน่ึงของชีวิตที่ท าให้เกิดความก้าวหน้า น าไปสู่การรับรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติงานนั้นด้วยตนเอง ซึ่งการรับรู้ที่เกิดขึ้น
นั้นส่งผลถึงทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตในการท างาน ปัจจัยลักษณะงานจึงมีผลต่อความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่ตอบสนองต่อสภาวะทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล ที่ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงและให้
ความส าคัญ เพราะการที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีนั้น ย่อมจะส่งผลให้ได้ผลการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อารีรัตน์ กันทอง (2552) ได้ศึกษาคุณลักษณะงานกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท 
แคนนอนเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า พนักงานมีคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 อาจเนื่องจากพนักงานได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ก าหนดขั้นตอนหรือวางแผนการท างาน มีอิสระตัดสินใจในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง 
รู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ท าให้ก้าวหน้าไปในทางที่ส าเร็จ ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในกิจกรรม              
ที่องค์การจัดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่บ่งช้ีว่าปัจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ             
เมื่อพนักงานมีความพึงพอต่องานที่ตนเองชอบ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ ถึงแม้จะ
ยากล าบากเพียงใดก็จะไม่ท้อถอย หากสามารถท างานได้ส าเร็จ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในคว ามสามารถและ
ความส าเร็จในตนเอง โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอาจเป็นผลจากการยอมรับผลของการปฏิบัติงานซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ สุกดิษฐ์ (2555) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การการรับรู้
ความยุติธรรมด้านกระบวนการ คุณลักษณะงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัท พานา
โซนิคออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) พบว่า คุณลักษณะงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ ด้านความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากพนักงานมีความผูกพัน คงอยู่กับองค์การมา
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นาน พึงพอใจกับนโยบายการบริหารงานขององค์การ รู้สึกมั่นคงเชื่อมั่นต่อองค์การและรู้สึกว่ามีโอกาสเจริญก้าวในหน้าที่
การงานซึ่งเป็นปัจจัยที่บ่งช้ีว่าความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พงษ์เทพ เงาะด่วน (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ (ดอนเมือง) พบว่า ความผูกพันธ์ต่อองค์การของ
พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการท างาน   
  สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ  ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ ด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากความพอใจ           
ในสังคมและสภาพแวดล้อมในที่ปฏิบัติงานอยู่ พอใจกับผลส าเร็จที่ปฏิบัติงาน มีความมั่นคงและเช่ือมั่นต่อองค์การเป็น
ปัจจัยที่บ่งช้ีว่าความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การในการให้ความร่วมมือ            
ที่พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ ศรีประชากร (2559) ได้
ศึกษาความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ กรณีศึกษา บริษัท คอนเซอิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด จังหวัดชลบุรี พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ 
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม              
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย  ด้านโอกาสและการพัฒนา ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
ด้านการบูรณาการทางสังคม และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อาจเนื่องจาก
ความพอใจกับเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับ เงินเดือนที่ ได้รับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเหมาะสมเพียงพอต่อ
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับงานที่ได้รับมอบหมาย และองค์การ             
มีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม มีมาตรการป้องกันอันตรายท าให้พนักงานรู้สึกถึงเกิดความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งพนักงานสามารถรับผิดชอบ ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการท างานได้ตามก าหนด พร้อมกับ
ท าบทบาทหน้าที่ในชีวิตส่วนตัว ในการใช้เวลาเพื่อตนเอง และครอบครัวได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดาเดียว เจริญมิตร (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดนครปฐม พบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ด้านโอกาสและการพัฒนา  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ผู้บริหารควรพิจารณามอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ เช่น พิจารณาจากความรู้ในด้านการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมีขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจน เพื่อให้ พนักงานมีความพึงพอใจ
ในงาน ท าให้พนักงานเกิดความเต็มใจ ที่จะทุ่มเทความสามารถ และความพยายามในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลดีต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ 

2. ผู้บริหารต้องก าหนดปัจจัยที่สามารถจูงใจพนักงานให้อยากท างาน โดยปัจจัยพื้นฐาน ท่ีเป็นสิ่ งส าคัญที่จะ
ขาดไม่ได้ คือ ปัจจัยด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และปัจจัยด้านการบังคับบัญชา ที่ผู้บริหารต้องน ามาบริหารจัดการ
เชื่อมโยงให้เข้ากับการจูงใจและธ ารงรักษาพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

3. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการก าหนดแนวทาง และการ
วางแผนปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการท างานร่วมกัน องค์การควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการ สร้างสรรค์
ผลงานของพนักงานอย่างเต็มที่เพ่ือให้พนักงานเกิดขวัญและก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อองค์การ 

4. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานท างานร่วมกันเป็นทีม โดยหัวหน้างานคอยให้ความช่วยเหลือร่วมมือกัน           
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานได้ปรึกษา ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังพนักงานที่มี
ความสามารถในด้านต่าง ๆได้ถ่ายทอดทักษะและแลกเปลี่ยนความรู้แก่เพื่อนร่วมงานในทีมซึ่งกันและกัน ช่วยให้พนักงาน
เกิดความสามัคคีและมีผลงานท่ีออกมาดี 

5. องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับความก้าวหน้าในการท างาน ซึ่งความก้าวหน้าในการท างาน                    
นั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นต าแหน่งที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นการมอบหมายงานที่ยาก และท้าทาย
ความสามารถมากข้ึน เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความส าคัญในตนเองต่อความส าเร็จของ องค์การ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร. วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ที่ได้สละ
เวลารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการด าเนินการวิจัย และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท า
รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยความสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุ กท่านที่ได้ให้ความเมตตาและ           
ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่อบรมเลี้ยงดู สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้วยความรักและปรารถนาดี
เสมอมา ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือแนะน าเป็นอย่างดีด้วยความเต็มใจ ขอบคุณพี่น้องและเพื่อนทุกท่านที่คอยเป็นก าลังใจ
เสมอมา 
  คุณค่าและความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบความความดีงามเหล่านี้ให้แก่ผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ 
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