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บทคัดย่อ
กำรค้นคว้ำแบบอิสระเรื่อง “คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่” เป็นงำนวิจัยเชิงปริมำณ โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 153 คน วิเครำะห์โดยใช้
วิธีกำรทำงสถิติ คือ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน t-test และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-way
ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐำนว่ำระดับคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์วิทยำลัยกับปัจจัยส่วนบุคคล
มีควำมแตกต่ำงกัน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกัน มีควำมผูกพันต่อโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัยแตกต่ำงกันอย่ำงไร และปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่แตกต่ำงกัน
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมคิดเห็นต่อคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่งด้ำนงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมำก และระดับควำมผูกพันต่อองค์กรในด้ำนควำมต้องกำรที่จะเป็นสมำชิกขององค์กรต่อไป อยู่ในระดับมำก
และระดับควำมคิดเห็นพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรในด้ำนพฤติกรรมควำมสำนึกในหน้ำที่ อยู่ในระดับมำกที่สุด
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมกำรเป็น
สมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ 0.05
คาสาคัญ: คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี

Abstract
The research aims were to explore the quality of working life, the organizational commitment, and good citizenship
behaviors of the employees of The Prince Royal’s College, Chiang Mai Province. Researcher study used research tool for
the quantitative part as questionnaires to gather the data from 153 samples. The quantitative used statistical data analysis
as frequency, percentage, average, standard deviation, t–test and One–way ANOVA.
The study found that 1) the social work was at the high level of the quality of working life factors, 2) the requirements
to be a member of the following organizations of the organizational commitment factor was at the high level, and
3) the sense of duty of the citizenship behavior factor was at the highest level. The hypothesis testing found that the
difference of gender, age, education and the operation duration of employee at The Prince Royal's College Chiang Mai
Province had no different satisfaction on factors in the quality of working life, the organizational commitment and the
citizenship behaviors with statistical significance at 0.05 level.
Keywords: Quality of working life, Organizational commitment, Citizenship behavior
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงเรีย นปริน ส์ร อยแยลส์วิท ยำลัย จัง หวัด เชีย งใหม่
เป็นสถำบันกำรศึกษำเอกชนในเครือของสภำคริสตจักรในประเทศ
เป็ น สถำบั น กำรศึ ก ษำที่ จั ด กำรศึ ก ษำ เพื่ อ ผลิ ต นั ก เรี ย น ครู
และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำให้ เป็ นบุ คคลที่ มี คุ ณ ภำพ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ ดังปณิธำน
ของโรงเรียนที่ ว่ำ “คุ ณธรรมน ำปั ญญำ พลำนำมั ยสมบูรณ์ เกื้ อกู ล
สังคม” ดังนั้น จำเป็น ต้อ งมีก ำรจัด กำรด้ำ นทรัพ ยำกรมนุษ ย์
ให้มีศักยภำพเพื่อรองรับกระบวนกำรดำเนินงำนในด้ำ นต่ำงๆ ที่
ต้องกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล ซึ่งกำรที่โรงเรียนจะบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ได้นั้นต้องอำศัย ครู บุคลำกรในโรงเรียน โดย
ต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีทักษะในกำรสอนกำรปฏิบัติงำนที่ดี
ก็จ ะทำให้โ รงเรีย นมีป ระสิท ธิภ ำพในกำรทำงำน มีศัก ยภำพ
ในกำรแข่งขันพัฒ นำ และจะต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจกัน
ของบุคลำกรทั้งหมดภำยในโรงเรียน ในกำรพัฒนำองค์กร และบุคลำกร
เหล่ ำนี้ ต้ อ งมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ โรงเรี ย นและรั บ รู้ ว่ ำโรงเรี ย นได้ ให้
ควำมส ำคั ญและสนับสนุ นบุ คลำกรในทุ กด้ ำน ซึ่งส่ งผลให้ โรงเรียน
ประสบควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนระยะยำว ผู้บริหำรจึงต้องอำศัย
ควำมร่ วมมื อ ทำงกำรบริ ห ำรงำนในทุ ก ด้ ำนจำกบุ ค ลำกรที่ มี
ประสิทธิภำพเหล่ำนี้ให้อยู่กับองค์กรได้นำนที่สุดเท่ำที่องค์กรต้องกำร
(มยุรี แก้วประภำ, 2552, หน้ำ 1) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย
จังหวัด เชีย งใหม่ เริ่ม ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 จนถึ งปัจ จุบัน
เป็นระยะเวลำกว่ำ 129 ปี มีครูและบุคลำกร ปัจจุบันกว่ำ 382 คน
จึงทำให้มีอัตรำกำรลำออกของครูบุคลำกรเปลี่ยนแปลงโดยตลอด
แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำมก็ ยั ง มี ค รู บุ ค ลำกรอี ก จำนวนหนึ่ ง ที่ มี อ ำยุ
กำรทำงำนนำน ซึ่งตรงข้ำมกับครูและบุคลำกรรุ่นใหม่ที่เข้ำมำทำงำน
ได้ไม่นำนก็ลำออก อำจเนื่องจำกสำเหตุเกี่ยวกับค่ำนิยมของคนรุ่นใหม่
ทีค่ ิดว่ำทำงำนแล้วต้องย้ำยที่ทำงำนไปเรื่อยๆ เพื่อควำมก้ำวหน้ำ
ของตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน หรือผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งแตกต่ำง
จำกครูบุคลำกรรุ่นเก่ำ ที่มีควำมจงรักภักดีต่อองค์กร มีควำมรัก
ควำมหวงแหน และมีควำมต้องกำรทำงำนในองค์กรให้นำนที่สุด
คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นลักษณะ
กำรทำงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ เป็นกำรรับรู้ถึง
สภำพควำมเป็นอยู่ห รือควำมสุขในกำรดำเนิน ชีวิตที่เกี่ยวข้อ ง
กับกำรทำงำน ชีวิตกำรทำงำนสำมำรถตอบสนองควำมจำเป็น
ขั้นพื้นฐำนของมำตรฐำนสังคม มีกำรประสำนระหว่ำงกำรดำเนินชีวิต
และงำนให้ชีวิตและงำนผสำนกลมกลืน เพื่อให้งำนประสบควำมสำเร็จ
ทำให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจและมีควำมสุขในกำรทำงำน (อิสรำภรณ์
รัตนคช, 2551, หน้ำ 15) หำกบุคลำกรมีคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
ที่ดีแล้ว บุคลำกรย่อมมีควำมสุขในกำรทำงำนมี ควำมพึงพอใจ
ในกำรทำงำน และสำมำรถปฏิบัติงำนออกมำได้ดีและมีประสิทธิภำพ
และเมื่อบุคลำกรได้รับรู้ถึงกำรเอำใจใส่และกำรมีคุณภำพชีวิต
ในกำรทำงำนที่ดีแล้ว จะส่งผลให้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กรขึ้น
และบุคลำกรจะตอบแทนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย ด้วยวิธี
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กำรตั้งใจทำงำนและทุ่มเทในกำรทำงำนมำกขึ้นเพื่อให้โรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ (อิสรำภรณ์
รั ต นคช, 2551, หน้ ำ 15) โดยบุ ค ลำกรเหล่ ำ นี้ จ ะน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถควำมพยำยำม ควำมมำนะอุตสำหะ ควำมทุ่มเท
มำทำงำนเพื่อแลกกับเงินเดื อนและควำมมั่นคง และทำให้ บุ คลำกร
แสดงพฤติ ก รรมเชิ ง บวกในกำรทำงำนออกมำ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
กำรมีประสิทธิภำพในกำรทำงำนและงำนที่สมบูรณ์แบบ
เมื่อบุคลำกรในองค์ กรมีควำมพึงพอใจในงำนที่ทำแล้ว
จะก่ อ ให้ เกิ ด ควำมรั กควำมผู ก พั น และพร้อ มจะทุ่ ม เทแรงกำย
แรงใจให้กับกำรทำงำน จนส่งผลให้เกิดควำมจงรักภักดีในองค์กร
เกิดควำมผูกพันในองค์กร และหวงแหนองค์กร เรียกว่ำ ควำมผูกพัน
ต่อองค์กร กล่ำวคือ ผู้ปฏิบัติงำนจะแสดงออกถึงกำรผูกพันต่อองค์กร
โดยแสดงออกทำงด้ำนต่ำงๆ ของกำรกระทำ เช่น กำรพูด ผู้ปฏิบัติงำน
จะมีกำรพูดถึงองค์กรในแง่บวกอยู่เสมอ สำมำรถยอมรับเป้ำหมำย
หรือ นโยบำยขององค์กรนั้ นๆ ได้ โดยไม่ขัด ข้อง และสำมำรถ
จะปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบขององค์กรนั้นได้อย่ำงรำบรื่น
และอย่ำงสม่ำเสมอ แสดงออกถึงควำมปรำรถนำดีที่มีต่อองค์กร
มำนะที่จะปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ที่ จ ะเกิ ด กั บ องค์ ก ร เลื อ กที่ จ ะท ำสิ่ งที่ ก่ อ ประโยชน์ กั บ องค์ ก ร
มำกกว่ำสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลเสียกับองค์กร อีกทั้งจะเกิดควำมรู้สึกรัก
และหวงแหนองค์กร รู้สึกอยำกปฏิบัติงำนที่องค์กรนี้จนเกษียณ
อำยุง ำน เพรำะเห็ น ว่ำ กำรปฏิบัติงำนที่อ งค์ก รนั้น ๆ ส่งผลดี
และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและองค์ ก ร (ปั ท มวรรณ ชู ส ำย,
2547, หน้ำ 20) ดังนั้น ควำมผูกพันต่อองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่ง
แรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งทำงตรง
และทำงอ้ อ มขององค์ ก รให้ มี ค วำมเข้ ม แข็ ง มี คุ ณ ภำพ และมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นอีกด้วย
พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีในองค์กรเป็นองค์ประกอบ
ที่ สำคั ญ ของโรงเรียนอี ก อย่ ำงหนึ่ ง ซึ่ งเป็ น พฤติ ก รรมบุ ค ลำกร
ปฏิบัติอ อกมำด้ว ยควำมเต็ ม ใจเพื่อ เป็น ประโยชน์ต่อ โรงเรีย น
โดยไม่ห วังผลตอบแทนใดๆ จำกกำรกระท ำนั้ น แม้ ว่ำจะไม่ ใช่
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเองก็ตำม (นันดำ ชูประกอบ,
2547, หน้ ำ 14) นั่ นคื อ เป็ นพฤติ กรรมที่ ดี ต่ อองค์ กรที่ นอกเหนื อ
จำกหน้ ำที่ ที่ ได้ รับมอบหมำยจำกผู้ บั งคั บบั ญชำ เป็ นสิ่งที่ พนักงำน
แสดงออกมำด้วยควำมเต็มใจในกำรทำสิ่งต่ำงๆ เพื่ อให้องค์กร
บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร
เช่ น พฤติ กรรมกำรให้ ควำมช่ วยเหลื อ ช่ วยเหลื อทั้ งเพื่ อนร่ วมงำน
ผู้ บั งคั บบั ญชำและช่ วยเหลื อตั วเอง ในเรื่ องกำรท ำงำน ท ำให้ กำร
ทำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและประสบผลสำเร็จ พฤติกรรมควำม
สุ ภ ำพอ่ อนน้ อม เป็ นกำรแสดงออกถึ งควำมอ่ อนน้ อมถ่ อมตนเมื่ อ
ปฏิ บั ติ งำนเพื่ อ ส่ งผลให้ ก ำรท ำงำนเป็ น ไปอย่ ำ งรำบรื่ น และ
หลีกเลี่ยงกำรเกิดกำรกระทบกระทั่งในกำรทำงำน พฤติกรรมกำร
มีน้ำใจนักกีฬำ คือ กำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบเมื่อทำผิด และ

ให้อภัยเมื่อเพื่อนร่วมงำนทำผิด พฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ คือ
กำรแสดงออกถึงควำมเอำใจใส่ในกำรทำงำน และกำรให้ควำมร่วมมือ
กับทุกกิจกรรมขององค์ก ร พฤติก รรมควำมสำนึก ในหน้ำ ที่ คือ
กำรปฏิบ ัต ิง ำนในส่ว นงำนของตนเองให้ม ีค วำมถู ก ต้อ ง
เรีย บร้อ ย ครบครัน และสำมำรถน ำไปใช้ งำนได้ และพร้อมที่ จะ
ปรับปรุงแก้ไข ประยุกต์งำนได้ด้วย (Organ; อ้ำงถึงใน สุพำนี สฤษฎ์
วำนิช, 2552, หน้ำ 9)
กำรศึก ษำในครั้งนี้ ผู้ศึก ษำทำกำรศึก ษำคุณ ภำพชีวิต
ในกำรท ำงำน ควำมผู ก พั น ต่ อ องค์ก ร และพฤติ ก รรมกำรเป็ น
สมำชิกที่ดีขององค์กรของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย
จังหวัดเชียงใหม่ ว่ำบุคลำกรกลุ่มนี้มีคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
ควำมผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีต่อองค์กร
ในระดั บใด และกำรที่ โรงเรี ยนปริ นส์ รอยแยลส์ วิ ทยำลั ย จั งหวั ด
เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนระดับประเทศ จึงก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไป
อย่ำ งรวดเร็ว ในด้ำ นต่ำ งๆ ภำระงำนที่เ พิ่ม มำกขึ้น นำมำซึ่ง
ควำมตึงเครียดในกำรทำงำน ควำมกั งวลใจ ควำมขัดแย้งภำยใน
โรงเรียนขำดควำมพึงพอใจในกำรทำงำนจนมีผลทำให้มีผลกระทบ
ต่อกำรลำออกของบุค ลำกรโรงเรียนปริน ส์รอยแยลส์วิทยำลัย
เพื่ อเป็ นแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำและแนวทำงกำรด ำเนิ นงำนต่ อ
ผู้บริหำรในกำรพัฒนำบุคลำกรและพัฒนำกำรดำเนินงำนให้ประสบ
ผลส ำเร็ จอย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ ใช้ ในกำรปรั บทั ศนคติ และสร้ ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีของบุคลำกรต่อโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย
ผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรปฏิบัติ งำน
ควำมผูกพันรวมถึงศึกษำถึงพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร
ของบุคลำกรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร
และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปริน ส์
รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่
วิธีดาเนินการวิจัย
ในกำรศึก ษำครั้งนี้ ผู้ วิจัย ได้ดำเนิน กำรจัด กลุ่ม ข้อ มูล
จำกบุ คลำกรสำยสนั บสนุ นกำรศึ กษำในโรงเรี ยนปริ นส์ รอยแยลส์
วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 153 คน จำก 23 แผนก เพื่อใช้
ในกำรศึกษำถึงคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร
และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปริน ส์
รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่
1. สร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลเพื่อศึกษำเป็นแบบสอบถำม
โดยผู้วิจัยได้พัฒนำ แก้ไข ปรับปรุงและประยุกต์ ใช้แบบสอบถำม
จำกกำรค้นคว้ำจำกเอกสำร ตำรำต่ำงๆ ให้เป็นข้อคำถำมที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ได้แบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถำมแบบเลื อกให้ ตอบ (check
list) เป็นแบบคำถำมปลำยปิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
เพศ อำยุ สถำนภำพ กำรศึกษำ รำยได้ และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถำมแบบมำตรวั ด likert scale
และให้คะแนนแบบ rating scale เป็นคำถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็น
ที่ มี ต่อคุ ณภำพชี วิตในกำรท ำงำนทั้ ง 8 ด้ ำน ของบุ คลำกรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิท ยำลัย จังหวัด เชีย งใหม่ ได้แก่ ด้ำ นรำยได้
และค่ำตอบแทนที่ยุติธรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำน ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
และควำมมั่นคงในอำชีพกำรงำน ด้ำนควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน
ด้ำนควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรมในองค์กร ด้ำนควำมสมดุล
ของชีวิตในกำรทำงำน และด้ำนควำมภูมิใจในองค์กร
ส่วนที่ 3 เป็ นค ำถำมที่ เกี่ยวกั บควำมผู กพั นต่ อองค์ กร
ของบุคลำกรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่
3 ด้ำน ได้แก่ ควำมเชื่อและกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิย ม
ขององค์กร ควำมเต็มใจที่จะทุ่มเทในกำรทำงำนอย่ำงเต็มที่เพื่อองค์กร
และควำมต้องกำรที่จะเป็นสมำชิกขององค์กรต่อไป
ส่วนที่ 4 เป็นคำถำมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิก
ที่ ดี ขององค์ กรของบุ คลำกรของโรงเรียนปริ นส์รอยแยลส์ วิทยำลั ย
จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 5 ด้ ำน ได้ แก่ พฤติ กรรมกำรให้ ควำมช่ วยเหลื อ
พฤติ กรรมควำมส ำนึ กในหน้ ำที่ พฤติ กรรมกำรให้ ควำมร่ วมมื อ
พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น พฤติกรรมกำรคำนึงถึงผู้อื่น
ส่ วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถำมปลำยเปิ ด (open–ended
questionnaire) เป็ นกำรเสนอข้ อเสนอแนะและควำมคิ ดเห็ นทั่ วไป
เกี่ย วกับ คุณ ภำพชีวิต ในกำรทำงำน ควำมผูก พัน ต่อ องค์ก ร
และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปริน ส์
รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่
2. ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (primary data)
คือ เป็นกำรเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกร
สำยสนั บ สนุ น ในโรงเรี ย นปริ น ส์ ร อยแยลส์ วิ ท ยำลั ย จั งหวั ด
เชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถำมที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้นเอง จำกกำรค้นคว้ำ
จำกต ำรำต่ ำงๆ และได้ รั บค ำแนะน ำจำกผู้ เชี่ ยวชำญในกำรตรวจ
เครื่องมือก่อนนำมำใช้จริง และหำค่ำควำมเที่ยงตรง นำแบบสอบถำม
ไปตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำจำกผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน
3. ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
กำรศึ กษำครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ ใช้ วิ ธี กำรทำงสถิ ติ ส ำหรั บ
วิเครำะห์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) กำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนำ (descriptive statistics) เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้ำนกำรตั้งเป้ำหมำยทำงกำรเงิน ปัจจัยด้ำน
ควำมคิดเห็นคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร
และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีในองค์กร สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
2) กำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมำน (inferential statistics)
เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำหรับทดสอบสมมุติฐำน ได้แก่ t-test
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และ f–test ค่ ำเฉลี่ยเลขคณิ ต (x) และค่ ำเบี่ ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)
เพื่อใช้ทดสอบค่ำควำมแตกต่ำงเปรียบเทียบระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล
(เพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน) กับคุณภำพชีวิต
กำรทำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัย
กำรวิจัยเรื่อ ง คุณ ภำพชีวิตในกำรทำงำน ควำมผูก พัน
ต่อองค์กร และพฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ ดี ของบุ คลำกรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.75 มีอำยุระหว่ำง 31-40 ปี
คิดเป็นร้อยละ 39.22 มีสถำนภำพสมรส คิดเป็นร้อยละ 50.33
มี ก ำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 77.78 มี ร ำยได้
15,001-20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 47.71 และมีระยะเวลำ
ในกำรปฏิบัติงำน 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.10
ด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์ วิท ยำลัย จังหวัด เชีย งใหม่ ได้แ ก่ ด้ำนค่ำ ตอบแทน
ที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในที่ทำงำน
ด้ำ นควำมมั่น คงและควำมก้ำวหน้ำในงำนด้ำ นกำรบูรณำกำร
ทำงสังคมและสัมพันธภำพในองค์กรด้ำนงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ด้ำนกำรได้รับกำรชมเชยและกำรยอมรับและด้ำนกำรมีธรรมนูญองค์กร
เรียงลำดับดังนี้
1. ด้ ำ นค่ ำตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเพี ย งพอ ผู้ ต อบ
แบบสอบถำมมีระดับ ควำมคิ ดเห็ น อยู่ในระดั บ มำก มี ค่ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 3.79 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ บุคลำกรมีควำมรู้สึกพอใจกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
ทีไ่ ด้รับจำกองค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 รองลงมำ คือ บุคลำกร
ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเมื่อเทียบกับงำนที่รับผิดชอบ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ ำกั บ 3.87 บุ คลำกรได้ รับกำรเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อนที่ สอดคล้ องกั บ
ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบัติงำน มีค่ำ เฉลี่ย เท่ำ กับ 3.86
และค่ำตอบแทนที่ได้รับมีควำมเหมำะสมและเพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย
และภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.48 ตำมลำดับ
2. ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในที่ทำงำน ผู้ตอบแบบสอบถำม
มีร ะดับ ควำมคิด เห็น อยู่ใ นระดับ มำก มีค่ำ เฉลี่ย เท่ำ กับ 4.02
และเมื่อ พิจ ำรณำเป็น รำยด้ำ น พบว่ำ ด้ำ นที่มีค่ำ เฉลี่ย สูงสุด
ได้แก่ บุคลำกรเห็นว่ำองค์กรให้ควำมสำคัญกับสภำพกำรทำงำน
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 รองลงมำ คือ
สถำนที่ทำงำนมีระบบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ได้มำตรฐำน
ตำมกรมแรงงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.06 และสถำนที่ทำงำนมีอุปกรณ์
ที่ได้รับกำรตรวจสอบให้มีควำมปลอดภัยอย่ำงเพียงพอเหมำะสม
และองค์กรมีมำตรกำรและกฎระเบียบในกำรป้องกันอันตรำย
และกำรเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรทำงำนที่อำจจะเกิดขึ้น อยู่ในระดับ
เท่ำกัน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 ตำมลำดับ
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3. ด้ ำนควำมมั่ น คงและควำมก้ ำวหน้ ำ ในงำน ผู้ ต อบ
แบบสอบถำมมีระดั บ ควำมคิ ดเห็ น อยู่ในระดั บ มำก มี ค่ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 3.93 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ในระดับมำกที่สุด คือ บุคลำกรมีควำมมั่นใจว่ำองค์กรมีควำมมั่นคง
และมี ควำมต้ องกำรที่ จะปฏิ บั ติ งำนไปจนถึ งเกษี ยณ ซึ่ งมี ค่ ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 4.33 รองลงมำในระดับ มำก องค์กรมีกำรเสนอผลงำน
ของบุคลำกรเพื่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90
บุ คลำกรมี โอกำสได้ รับกำรเข้ ำรั บกำรพั ฒนำ อบรมเพิ่ มพู นทั กษะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในงำนให้มำกขึ้น ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84
และโครงสร้ำงขององค์กรเอื้อต่อควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งงำน
ของบุคลำกรที่สูงขึ้นไป มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 ตำมลำดับ
4. ด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมและสัมพันธภำพในองค์กร
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.07 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ เพื่อนร่วมงำนเคำรพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 รองลงมำ คือ บุคลำกรได้รับควำมช่วยเหลือ
และควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดีเมื่อมีกำรขอร้อง
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.09 บุคลำกรมี กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำนอยู่เสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 และหัวหน้ำ
และเพื่อนร่วมงำนรับฟังควำมคิดเห็นของกันและกัน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.02 ตำมลำดับ
5. ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
ด้ำนงำนที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับ
ควำมคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมำกที่ สุ ด และเมื่ อพิ จำรณำเป็ นรำยด้ ำน
พบว่ำ ทุกด้ำนมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด องค์กร
มี กำรรณรงค์ ให้ บุ คลำกรเป็ นคนดี และเป็ นตั วอย่ ำงที่ ดี ของสั งคม
บุ ค ลำกรมี ค วำมรู ้ ส ึ ก ภู ม ิ ใ จที ่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ขององค์ ก รที ่ มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม บุคลำกรเห็นด้วยและสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม และองค์กรมีส่ว นร่ว มในกำรทำประโยชน์ต่อ สังคม
เป็นประจำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.47, 4.43, 4.39 และ 4.27 ตำมลำดับ
6. ด้ ำ นกำรได้ รั บ กำรชมเชยและกำรยอมรั บ ผู้ ต อบ
แบบสอบถำมมีระดับ ควำมคิ ดเห็ น อยู่ในระดั บ มำก มี ค่ำเฉลี่ ย
เท่ ำ กั บ 3.88 และเมื่ อ พิ จ ำรณำเป็ น รำยด้ ำ น พบว่ ำ ด้ ำ นที่ มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลำกรรู้สึกมีคุณค่ำต่อองค์กรที่ปฏิบัติงำน
ในควำมรั บผิ ดชอบให้ ประสบผลส ำเร็ จได้ มี ค่ ำเฉลี่ ยเท่ ำกั บ 3.95
รองลงมำ คือ เพื่อนร่วมงำนยอมรับในควำมรู้ควำมสำมำรถในงำน
ในระดั บที่ น่ ำพอใจ มี ค่ ำเฉลี่ ยเท่ ำกั บ 3.89 และหั วหน้ ำและเพื่ อน
ร่วมงำนกล่ำวคำยกย่องชมเชยผลกำรปฏิบัติ งำน ทั้งโดยส่วนตัว
และในที่ประชุม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.78 ตำมลำดับ
7. ด้ำนกำรมีธรรมนูญองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถำมมี ระดั บ
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 และเมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์กรมีนโยบำย
ระเบียบ แบบแผนที่เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ดีสำหรับบุคลำกร
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 รองลงมำ คือ เพื่อนร่วมงำนให้ควำมเคำรพ

สิทธิ ส่ วนบุ คคล ไม่ ก้ ำวก่ ำยเรื่องส่ วนตั วของกั นและกั น มี ค่ ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 4.03 และองค์กรให้อิสระและควำมเสมอภำคต่อบุคลำกร
เท่ำเทียมกัน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 ตำมลำดับ
สรุปผลกำรศึกษำปัจจัยโดยรวมในทุกๆ ด้ำนของระดับ
ควำมคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนของบุคลำกร
โรงเรี ยนปริ นส์ รอยแยลส์ วิทยำลั ย จั งหวั ดเชี ยงใหม่ พบว่ ำ ผู้ ตอบ
แบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
อยู่ใ นระดับ มำก มีค่ำ เฉลี่ย เท่ำ กับ 4.02 และเมื่อ พิจ ำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ ด้ำนงำน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.39 รองลงมำ
ซึ่งอยู่ในระดับมำก คือ ด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมและสัมพันธภำพ
ในองค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 ด้ำนกำรมีธรรมนูญองค์กร มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.03 ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในที่ ทำงำน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ ำกั บ 4.02 ด้ ำนควำมมั่ นคงและควำมก้ ำวหน้ ำในงำน มี ค่ ำเฉลี่ ย
เท่ ำกั บ 3.93 ด้ ำนกำรได้ รั บกำรชมเชยและกำรยอมรั บ มี ค่ ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 3.88 และด้ำนค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.79 ตำมลำดับ
ระดั บ ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ควำมผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร
ของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่
ได้ แ ก่ ด้ ำ นควำมเชื่ อ มั่ น และยอมรั บ เป้ ำ หมำยขององค์ ก ร
ด้ำ นควำมเต็ม ใจทุ่ม เททำงำนอย่ำงเต็ม ที่เพื่อ องค์ก รและด้ำ น
ควำมต้องกำรที่จะเป็นสมำชิกขององค์กรต่อไป เรียงลำดับดังนี้
1. ด้ำนควำมเชื่อมั่นและยอมรับเป้ำหมำยขององค์กร ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีระดับ ควำมคิ ดเห็ น อยู่ในระดั บ มำก มี ค่ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 4.11 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ บุคลำกรมีควำมเชื่อมั่นในควำมมั่ นคงขององค์กร
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 รองลงมำ คือ บุคลำกรเกิดควำมพึงพอใจ
กับผลสำเร็จในงำนที่ทำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15 องค์กรมีเป้ำหมำย
และนโยบำยที่ ถู ก ก ำหนดให้ ไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกั น มี ค่ ำ เฉลี่ ย
เท่ำ กับ 4.10 และบุค ลำกรพอใจกับ นโยบำยกำรบริห ำรงำน
ของผู้บริหำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 ตำมลำดับ
2. ด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเททำงำนอย่ำงเต็มที่เพื่ อองค์กร
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.26 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุ คลำกรเห็นว่ำงำนที่ทำอยู่มีควำมสำคั ญ
และมี คุ ณ ค่ ำส ำหรั บชี วิ ต มี ค่ ำเฉลี่ ยเท่ ำกั บ 4.33 รองลงมำ คื อ
บุคลำกรปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่เต็มควำมสำมำรถ
มี ค่ ำ เฉลี่ ย เท่ ำ กั บ 4.27 บุ ค ลำกรทุ่ ม เททำงำนทั้ งกำยและใจ
ทั้งในเวลำงำนและนอกเวลำงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 และบุคลำกร
มีควำมสุขในกำรทำงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 ตำมลำดับ
3. ด้ำนควำมต้องกำรที่ จะเป็นสมำชิกขององค์กรต่อไป
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.28 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มี
ค่ำ เฉลี่ย สูงสุด ได้แ ก่ บุค ลำกรมีค วำมภูมิใจที่ไ ด้เป็น ส่ว นหนึ่ง

ขององค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.39 รองลงมำ คือ มีควำมจงรักภักดี
ต่อองค์กร รู้สึกว่ำเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และยินดีที่จะปฏิบัติงำน
ในองค์ กรนี้ จนเกษี ยณ ซึ่ งมี ค่ ำเฉลี่ ยเท่ ำกั บ 4.34, 4.22 และ 4.16
ตำมลำดับ
สรุปผลกำรศึกษำปัจจัยโดยรวมในทุกๆ ด้ำนของข้อมูลระดับ
ควำมคิ ดเห็ นโดยรวมเกี่ ยวกั บควำมผู กพั นต่ อองค์ กรของบุ คลำกร
โรงเรี ยนปริ นส์ รอยแยลส์ วิทยำลั ย จั งหวั ดเชี ยงใหม่ พบว่ ำ ผู้ ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร โดยรวม
อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.22 และเมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้ำนควำมต้องกำร
ที่จะเป็นสมำชิกขององค์กรต่อไป มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.28 รองลงมำ คือ
ด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเททำงำนอย่ำงเต็มที่ เพื่อองค์กร มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.26 และด้ำนควำมเชื่อมั่นและยอมรับเป้ำหมำยขององค์กร
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.11 ตำมลำดับ
ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ ด้ำนพฤติกรรมควำมสุภำพ
อ่อนน้อม ด้ำนพฤติกรรมควำมมีน้ำใจนักกีฬ ำ ด้ำนพฤติก รรม
กำรให้ ค วำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นพฤติ ก รรมควำมสำนึ ก ในหน้ ำ ที่
และด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมกฎองค์กร เรียงลำดับดังนี้
1. ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ ผู้ตอบแบบสอบถำม
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29
และเมื่ อพิ จำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่ มีค่ ำเฉลี่ ยสู งสุด ได้ แก่
บุคลำกรยินดีที่จะปฏิบัติงำนแทนเพื่อนที่ขำดงำนได้ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.31 รองลงมำ คือ บุคลำกรสำมำรถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน
ที่มีภำระงำนมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 ตำมลำดับ
2. ด้ำนพฤติกรรมควำมสุภำพอ่อนน้อม ผู้ตอบแบบสอบถำม
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21
และเมื่ อพิ จำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่ มีค่ ำเฉลี่ ยสู งสุด ได้ แก่
บุ คลำกรสำมำรถรั บฟั งควำมคิ ดเห็ นของเพื่ อนร่วมงำน มี ค่ ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 4.27 รองลงมำ คือ บุคลำกรเป็นที่ปรึกษำที่ดีของเพื่อนร่วมงำน
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15 ตำมลำดับ
3. ด้ำนพฤติกรรมควำมมีน้ำใจนักกีฬำ ผู้ตอบแบบสอบถำม
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 และเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลำกร
อำสำช่วยงำนเพื่อนร่วมงำนเมื่อ มีงำนเร่งด่ว นอย่ำงสม่ำเสมอ
มี ค่ำเฉลี่ ยเท่ ำกับ 4.24 รองลงมำ คือ บุ คลำกรหลี กเลี่ยงกำรต่ อว่ ำ
นินทำบุคคลอื่น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 ตำมลำดับ
4. ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ ผู้ตอบแบบสอบถำม
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.28
และเมื่ อพิ จำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่ มีค่ ำเฉลี่ ยสู งสุด ได้ แก่
บุคลำกรมีส่วนรับผิดชอบกิจกรรมขององค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29
รองลงมำ คือ บุคลำกรให้ควำมร่วมมือกับกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร
สม่ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 ตำมลำดับ
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5. ด้ำนพฤติกรรมควำมสำนึกในหน้ำที่ ผู้ตอบแบบสอบถำม
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ ำกับ 4.31
และเมื่ อพิ จำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่ มีค่ ำเฉลี่ ยสู งสุด ได้ แก่
บุคลำกรมำทำงำนตรงต่อเวลำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.34 รองลงมำ คือ
บุคลำกรสำมำรถตระหนักได้ว่ำตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.29 ตำมลำดับ
6. ด้ ำนพฤติ กรรมกำรปฏิ บั ติ ตำมกฎขององค์ กร ผู้ ตอบ
แบบสอบถำมมี ระดับควำมคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมำกที่สุ ด มีค่ ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 4.25 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุดมีเพียงข้อเดียว ได้แก่ บุคลำกรปฏิบัติตำมกฎระเบียบขององค์กร
อย่ำงเคร่งครัด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25
สรุปผลกำรศึกษำปัจ จัยโดยรวมในทุกๆ ด้ำนของระดับ
ควำมคิด เห็น โดยรวมเกี่ย วกับ พฤติก รรมกำรเป็น สมำชิก ที่ดี
ของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
กำรเป็นสมำชิกที่ดีอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25
และเมื่ อพิ จำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่ มีค่ ำเฉลี่ ยสู งสุด ได้ แก่
ด้ำนพฤติกรรมควำมสำนึกในหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 รองลงมำ
คือ ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29
ด้ำ นพฤติก รรมกำรให้ค วำมร่ว มมือ มีค่ำ เฉลี่ย เท่ำ กับ 4.28
ด้ำ นพฤติก รรมควำมสำนึก ในหน้ำ ที ่ มีค่ำ เฉลี่ย เท่ำ กับ 4.25
ด้ำนพฤติกรรมควำมสุภำพอ่อนน้อม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 และด้ำน
พฤติกรรมควำมมีน้ำใจนักกีฬำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 ตำมลำดับ
ส่วนที่ 5 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนเปรียบเทียบระหว่ำง
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (เพศ อำยุ กำรศึ ก ษำ ระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติงำน) กับคุณ ภำพชีวิตกำรทำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร
และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปริน ส์
รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่
1. จำกกำรทดสอบสมมติฐำนเปรียบเทียบระหว่ำงปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน)
กับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน พบว่ำ กำรจำแนกตำมเพศ ระหว่ำง
เพศชำยและเพศหญิงมีระดับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนไม่แตกต่ำงกัน
จำแนกตำมอำยุของบุคลำกร พบว่ำ ระดับคุณภำพชีวิตในแต่ละช่วง
อำยุไม่มีควำมแตกต่ำงกัน จำแนกตำมกำรศึกษำ พบว่ำ ระดับคุณภำพ
ชีวิตในแต่ล ะช่วงกำรศึกษำไม่มีควำมแตกต่ำ งกัน และจำแนก
ตำมระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ทุกช่วงระยะเวลำในกำรทำงำน
มีระดับคุณภำพชีวิตที่ไม่แตกต่ำงกัน
2. จำกกำรทดสอบสมมติฐำนเปรียบเทียบระหว่ำงปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน)
กับควำมผูกพันต่อองค์กร พบว่ำ กำรจำแนกตำมเพศ ระหว่ำงเพศชำย
และเพศหญิง มีระดับควำมผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่ำงกัน จำแนก
ตำมอำยุของบุคลำกร พบว่ำ มีระดับควำมผูกพันต่อองค์กรในแต่ละ
ช่วงอำยุไม่มีควำมแตกต่ำงกัน จำแนกตำมกำรศึกษำ พบว่ำ มีระดับ
ควำมผูกพันต่อองค์กรในแต่ละช่วงกำรศึกษำไม่มี ควำมแตกต่ำงกัน
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และจำแนกตำมระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ทุกช่วงระยะเวลำ
ในกำรทำงำน มีระดับควำมผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่ำงกัน
3. จำกกำรทดสอบสมมติฐำนเปรียบเทียบระหว่ำงปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน)
กับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร พบว่ำ กำรจำแนกตำมเพศ
ระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง มีระดับควำมคิดเห็นด้ำนพฤติกรรม
กำรเป็นสมำชิก ที่ดีขององค์ก รไม่แตกต่ำงกัน จำแนกตำมอำยุ
ของบุ คลำกร พบว่ ำ มี ระดั บควำมคิ ดเห็ นด้ ำนพฤติ กรรมกำรเป็ น
สมำชิกที่ดีขององค์กรในแต่ละช่วงอำยุไม่มีควำมแตกต่ำงกัน จำแนก
ตำมกำรศึกษำ พบว่ำ มี ระดับควำมคิดเห็ นด้ ำนพฤติ กรรมกำรเป็ น
สมำชิกที่ดีขององค์กรในแต่ละช่วงกำรศึกษำไม่มีควำมแตกต่ำงกัน
และจำแนกตำมระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำทุกช่วงระยะเวลำ
ในกำรทำงำน มีระดับควำมคิดเห็นด้ำนพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ขององค์กรที่ไม่แตกต่ำงกัน
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนของบุคลำกรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ บุคลำกรส่วนใหญ่
มีควำมพึงพอใจในคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนอยู่ในระดับมำก บุคลำกร
มีควำมสุขในกำรทำงำนและเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ตนกำลังปฏิบัติอยู่
รวมถึงกำรทำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ภำยใต้ระเบียบข้อบังคับ
ที่มีควำมยืดหยุ่นและมีควำมสมเหตุสมผล ด้ำนรำยได้ที่รับเหมำะสม
กับตำแหน่งที่ทำ แต่ด้วยสภำพแวดล้อมปัจจุบัน ทำให้รำยรับน้อยกว่ำ
รำยจ่ำย ดังนั้น บุคลำกรจึงนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันเพื่อกำรใช้จ่ำยจะได้เป็นไปอย่ำงรำบรื่น
2. ควำมผูก พัน ต่อ องค์ก รของบุค ลำกรโรงเรีย นปริน ส์
รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ บุคลำกรมีควำมรัก
ควำมผูกพันและหวงแหนองค์กร เชื่อมั่นในเป้ำหมำยขององค์กร ดังนั้น
จึ งมี ควำมเต็ มใจทุ่ มเทท ำงำนอย่ ำงเต็ ม ที่ และมี ควำมหวั งที่ จะ
ปฏิบัติงำนในองค์กรนี้ต่อไปจนเกษียณอำยุงำน
3. พฤติ กรรมกำรเป็น สมำชิก ที่ดี ของบุค ลำกรโรงเรีย น
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ บุคลำกรรู้หน้ำที่
ว่ำจะต้องปฏิบัติตนอย่ำงไรในองค์กร มีควำมยืนหยัดยึดมั่นว่ำ
จะปฏิบัติงำนในองค์กรนี้อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถและจะช่วยเหลือ
องค์กรทุกทำงเท่ำที่จะทำได้ ภำยใต้กฎระเบียบขององค์กร
อภิปรายผล
กำรวิจัยเรื่อ ง คุณ ภำพชีวิตในกำรทำงำน ควำมผูก พัน
ต่อองค์กร และพฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ ดี ของบุ คลำกรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้ข้อสรุป
เพื่อมำเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้ำด้วยกัน
เพื่ออธิบำยวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย ดังนี้
คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ได้แก่ ด้ำนค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม
และเพียงพอ ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในที่ทำงำน ด้ำนควำมมั่นคง
และควำมก้ำวหน้ำในงำน ด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมและสัมพันธภำพ

ในองค์กร ด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมและสัมพันธภำพในองค์กร
ด้ ำนกำรได้ รั บกำรชมเชยและกำรยอมรั บ และด้ ำนกำรมี ธรรมนู ญ
องค์กร ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนของบุคลำกรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำก บุคลำกร
เกิดควำมพอใจกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่ได้รับจำกองค์กร
ทำให้ผู้ป ฏิบัติงำนรู้สึก ให้ค วำมสำคัญ กับ สภำพกำรทำงำนที่มี
ควำมปลอดภัยและส่งเสริมสุข ภำพ อีก ทั้งยังสร้ำงควำมมั่น ใจ
ด้วยว่ำองค์กรที่ ปฏิบั ติงำนอยู่มีควำมมั่น คงสำมำรถปฏิบั ติงำน
จนถึงกำรเกษียณอำยุงำนได้ ระหว่ำงกำรทำงำนมีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิด เห็น ร่ว มกัน อยู่เ สมอ ให้ค วำมรู้สึ ก ว่ำ ตนเองมีคุณ ค่ำ
ต่อองค์กรที่ปฏิบัติงำน สำเหตุที่ว่ำองค์กรมีนโยบำย ระเบียบ แบบแผน
ที่เป็น แนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อ ควำมสำเร็จในผลงำนได้ทุก เมื่อ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญแสง ชีระภำกร (2533, หน้ำ 7-12)
ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ องค์ประกอบในกำรกำหนดคุณ ภำพชีวิต
กำรทำงำนไว้ 10 ประกำร หนึ่งในนั้น คือ เวลำว่ำงของชีวิต กำรทำงำน
ในองค์กรมิได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวในกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์
มนุษ ย์ทุกคนย่อมต้องมีเวลำว่ำงเพื่ อพัก ผ่อนเป็น ตัวของตัวเอง
หรือทำกิจกรรมนันทนำกำร องค์กรที่ต้องกำรส่งเสริมให้บุคคล
ในองค์กรมีคุณภำพชีวิตที่ดี ซึ่งอำจมีเป็นระยะเวลำสั้นๆ ในระหว่ำง
กำรทำงำน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton, R. E. (1973;
อ้ำงถึงใน ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 2555, หน้ำ 28) กล่ำวไว้ว่ำ ควำมสมดุ ล
ระหว่ำ งชีวิต กับ กำรทำงำนโดยเป็น เรื่อ งของกำรเปิด โอกำส
ให้ ผู้ปฏิบั ติงำนได้ใช้ชีวิตในกำรทำงำนและชีวิตส่วนตัวนอกองค์กร
อย่ำงสมดุล นั่นคือ ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับควำมกดดัน
จำกกำรปฏิบัติงำนมำกเกินไป ด้วยกำรกำหนดชั่วโมงกำรทำงำน
ที่เหมำะสม เพื่อหลีกเลี่ยงกำรที่ต้องคร่ำเคร่งอยู่กับงำนจนไม่มีเวลำ
พักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่ำงเพียงพอ และมีค่ำตอบแทน
ในกำรทำงำนที่เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิต
ควำมผูกพันต่อองค์กร ที่ประกอบด้วย ด้ำนควำมเชื่อมั่น
และยอมรับเป้ำหมำยขององค์กรด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเททำงำน
อย่ำงเต็มที่เพื่อ องค์กรและด้ำนควำมต้อ งกำรที่จะเป็น สมำชิก
ขององค์กรต่อไป ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร ของบุคลำกร
โรงเรียนปริน ส์ รอยแยลส์วิท ยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่ องจำก
บุคลำกรมีควำมเชื่อมั่นในควำมมั่นคงขององค์กรเกี่ยวกับนโยบำย
กำรบริหำรงำนของผูบ้ ริหำร ผู้ปฏิบัติงำนตระหนักอยู่เสมอว่ำ งำนที่ทำ
อยู่มีควำมสำคัญสำหรับชีวิต และมีควำมภำคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธนนันท์ ทะสุใจ (2549,
หน้ำ 9) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ควำมผูกพันต่อองค์กรเป็นควำมรู้สึกที่ดี
ต่อองค์กำร มีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจ ควำมเอำใจใส่ต่อองค์กำร
รู้ สึ กว่ ำตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ กำร มี ควำมเชื่ อมั่ น ยอมรั บ
เป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กำร เต็มใจและเสียสละควำมสุข
ส่วนตัวเพื่อเป้ำหมำยและต้องกำรที่จะดำรงซึ่งกำรเป็นสมำชิก
ขององค์กรนั้นตลอดไป โดยผลกำรวิจัยในครั้งนี้ มีควำมสอดคล้อง
กับแนวคิดของกำรศึกษำของทองพิน ขันอำสำ (2549, หน้ำ 93)

ควำมผูกพั นของบุ คลำกรภำครัฐต่ อองค์ กร กรณี ศึ กษำ ข้ำรำชกำร
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ข้ำรำชกำรที่มีควำมท้ำทำย
ในกำรทำงำนสูงมีแนวโน้มจะมีควำมผูกพันต่อองค์กรสูง ซึ่งเป็นเพรำะ
ลัก ษณะกำรทำงำนของกรมกำรปกครองที่มีค วำมพิเ ศษ คือ
ควำมหลำกหลำย บำงงำนจำเป็นต้องใช้ค วำมสำมำรถส่วนตั ว
เพื่อที่จะทำงำนให้สำเร็จลุล่วงได้ ต้องใช้ทักษะในกำรพูด ทักษะ
ในกำรประสำนงำน ทักษะในกำรเจรจำต่อรอง หว่ำนล้อม ชักจูง
เพื่อให้เกิดกำรประนีประนอมยอมควำมหรือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
จึงทำให้ข้ำรำชกำรกรมกำรปกครองสนุกและไม่เบื่อในกำรทำงำน
เกิดควำมผูกพันระหว่ำงพนักงำนและองค์กร
พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี ประกอบด้วยด้ำนพฤติกรรม
กำรให้ค วำมช่ว ยเหลือ ด้ำ นพฤติก รรมควำมสุภ ำพอ่อ นน้อ ม
ด้ำนพฤติกรรมควำมมีน้ำใจนักกีฬำ ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ
ด้ำนพฤติกรรมควำมสำนึกในหน้ำที่ และด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
ตำมกฎองค์ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดี ของบุ คลำกร
โรงเรียนปริน ส์ร อยแยลส์วิท ยำลัย จังหวัด เชีย งใหม่ เนื่อ งจำก
บุค ลำกรมำทำงำนตรงต่อ เวลำ มีจิต อำสำช่ว ยเพื่อ นร่ว มงำน
เมื่อมีงำนเร่งด่วนอย่ำงสม่ำเสมอ ยินดีปฏิบัติงำนแทนบุคลำกร หรือ
เพื่อนร่วมงำนคนอื่นที่ขำดงำนได้ อีกทั้งยังสำมำรถรับฟังควำมคิดเห็น
ของเพื่ อนร่ วมงำน และมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมขององค์ ก ร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบขององค์กรอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของศิ ริวรรณ ชื่นบุ ญ (2553, หน้ ำ 26) ได้ให้ ค วำมหมำย
ของพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีไว้ว่ำ เป็นกำรปฏิบัติของบุคลำกร
ที่องค์กำรไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติอย่ำงเป็นทำงกำร
แต่เป็นกำรปฏิบัติที่เกิดขึ้นเองมีควำมเต็มใจที่จะปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงำนและองค์กำร โดยผลกำรวิจัยในครั้งนี้
มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดของประทำนพร ทองเขียว (2546, หน้ำ 6)
ที่ศึก ษำเรื่อ ง ควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ำ งควำมเป็น ผู้นำแบบเน้น
กำรเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของหน่วยงำน พฤติ กรรมกำรเป็ น
สมำชิ กที่ ดี ขององค์ กรและควำมผู กพั นต่ อองค์ กรของเจ้ ำหน้ ำที่
โรงพยำบำล ผลกำรศึกษำพบว่ำ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ต่อ องค์ก รมีค วำมสัม พัน ธ์ท ำงบวกกับ ควำมเป็น ผู้นำแบบเน้น
กำรเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของหน่วยงำน พฤติกรรมกำรเป็ น
สมำชิ กที่ ดี ต่ อองค์ กร และควำมผู กพั นต่ อองค์ กรมี ควำมสั มพั นธ์
ทำงบวกต่อกัน
จำกกำรทดสอบสมมติฐำนระดับควำมคิดเห็นระหว่ำงปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน)
กับคุณภำพชีวิตกำรทำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรม
กำรเป็ นสมำชิกที่ ดีของบุ คลำกรโรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์วิทยำลั ย
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ
สมมุติฐำนที่ 1 เมื่อทดสอบระดับควำมคิดเห็นด้ำนคุณภำพ
ชีวิตกำรทำงำน กับปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งจำแนกตำมเพศ อำยุกำรศึกษำ
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทุกด้ำน
ซึ่งอำจจะเนื่องมำจำก บุคลำกรมีควำมพอใจในค่ำตอบแทนที่ได้รับ
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มีค วำมสุข กับ กำรทำงำนในสถำนที่ทำงำนที่มีค วำมปลอดภัย
อยู่ในองค์กรที่มีควำมมั่นคง มีกำรกำหนดนโยบำยในกำรดำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน ซึ่งสอดคล้องกับแนวควำมคิด
จำกงำนวิจัยของมงคล ลำวรรณำ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษำวิจัยเรื่อง
กำรศึ ก ษำคุ ณภำพชี วิ ต กำรท ำงำนของบุ คลำกรส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ระดับคุณภำพชีวิตกำร
ทำงำนบุคลำกรสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติทั้ง 8 ด้ำน
อยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำผลกำรวิจัยรำยด้ำน พบว่ำ
ปัจจัยด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมที่อยู่ในระดับมำก และ
ปัจจัยด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมอยู่ในระดับน้อยและปัจจัยองค์กำร
โดยรวมของบุคลำกรสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติอยู่ใน
ระดับปำนกลำง โดยแบ่งเป็นปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงและปัจจัยด้ำนภำวะ
ผู้นำของผู้บ ริห ำร ส่งผลต่อ คุณ ภำพชีวิต อยู่ที่ร ะดับ ปำนกลำง
และปัจ จัย ด้ำ นควำมสัม พัน ธ์ร ะหว่ำ งเพื่อ นร่ว มงำนกับ ปัจ จัย
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้ บังคับบัญชำส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตอยู่ที่ระดับน้อยและพบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อำยุ
ระดั บกำรศึ กษำ รำยได้ เงินเดื อน สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพ
บุคลำกร ระดับซี และประสบกำรณ์ กำรทำงำนที่แตกต่ำงกันส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุ คลำกรไม่แตกต่ำงกัน โดยเพศ
และระดับตำแหน่งมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้ำนองค์กำรมีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิต
ของบุ คลำกรไม่ แตกต่ ำงกั น โดยปั จจัยด้ ำนภำวะผู้น ำของผู้บริหำร
ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคั บบัญชำ
ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำรมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภำพชีวิต
กำรท ำงำนในระดั บปำนกลำงตำมลำดับจำกมำกไปหำน้ อย ยกเว้ น
ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน ที่มีควำมสัมพันธ์
เชิงบวกกับคุณภำพชีวิตกำรทำงำนในระดับน้อย
สมมุติฐำนที่ 2 เมื ่อ ทดสอบระดับ ควำมคิด เห็น ด้ำ น
ควำมผูกพันต่อองค์กร กับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งจำแนกตำมเพศ อำยุ
กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน
ในทุกด้ำน เนื่องมำจำก บุคลำกรมีควำมรักควำมหวงแหนองค์กร
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น บุคลำกรจึงเกิดควำมรู้สึกว่ำตนเอง
เป็นเจ้ำขององค์กร เมื่อบุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กรแล้ว ก็จะเกิด
กำรปฏิบัติงำนที่ดีขึ้น มีกำรบริกำรที่ ดีขึ้น มีคุณ ภำพมำกยิ่งขึ้น
และบุ คลำกรก็ จะอยู่ กั บ องค์ กรได้ น ำนขึ้ น ซึ่ งผลกำรทดสอบนี้
สอดคล้องกับกุลชยำ เต็มชวำลำ (2553, หน้ำ 23) ระดับควำมผูกพัน
ของพนักงำนที่มีต่อองค์กำรโดยรวม มีควำมเชื่อมั่นอย่ำงแรงกล้ำ
ในกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กำร และปรำรถนำ
ในกำรคงไว้ซึ่งกำรเป็นสมำชิกภำพในองค์กำร รวมถึงปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคลที่มีควำมผูกพันต่อองค์กำรไม่แตกต่ำงกัน ได้แก่ เพศ อำยุ
ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพสมรส และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ในองค์ กำร ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อควำมผู กพั นต่ อองค์ กำรมำกที่ สุ ด คื อ
ปั จ จั ย ลั ก ษณะงำน รองลงมำได้ แ ก่ ปั จจั ย ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
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ปั จจั ยผลประโยชน์ ตอบแทน และปั จจั ยประสบกำรณ์ กำรท ำงำน
ตำมลำดับ
สมมุติฐำนที่ 3 เมื่อทดสอบระดับควำมคิดเห็นด้ำนพฤติกรรม
กำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร กับ ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งจำแนก
ตำมเพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ไม่มี
ควำมแตกต่ำงกันในทุกด้ำน เนื่องจำกบุคลำกรมีกำรแสดงออก
ถึงพฤติกรรมบำงอย่ำงที่ดี ทั้ง 6 ด้ำน คือ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน
เมื่อ มีปัญ หำ แสดงออกถึงควำมสุภ ำพอ่อ นน้อ มทั้งด้ำ นวำจำ
และกำรกระทำ แสดงออกถึงควำมมีน้ำใจนักกีฬำยอมรับผิดเมื่อกระทำ
ควำมผิด ให้ควำมร่วมมือกับองค์กรทุกครั้ง รู้จักหน้ำที่ของตนเอง
ว่ำควรหรือไม่ควรปฏิบัติสิ่งใด และปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน
อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของจุฑำมำศ ปำนสมบูรณ์
(2548, บทคัดย่อ) ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรทำงำน
ของพนักงำนสำยปฏิบัติงำนกำรผลิตของบริษัท วงศ์ไพฑูรย์ กรุ๊ป
จำกั ด (มหำชน) พบว่ำ พนั ก งำนที่ มีเพศ อำยุ และสถำนภำพ
สมรสที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อพฤติกรรมกำรทำงำนที่ไม่แตกต่ำงกัน
ปัจจัยด้ำนกำรจูงใจ (EGR และ X Y) ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพแบบ
A B และปัจจัยด้ำนกำรเมืองในองค์กรมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรม
กำรทำงำนอย่ำงมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
จำกกำรดำเนินงำนภำยใต้นโยบำยของกำรบริหำรโรงเรียน
พบว่ำ กำรให้ควำมสำคัญต่อค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร ที่เน้น
ถึงควำมรัก หลักศำสนำ มำเป็นจุดเชื่อมโยงช่วยขัดเกลำจิตใจ
ผ่ำนกำรทำกิจกรรมของโรงเรียนเอง สำมำรถสร้ำงให้บุคลำกรในองค์กร
มีควำมรู้สึกรัก มีควำมผูกพันและเชื่อมั่น ส่งผลในด้ำนพฤติกรรม
กำรทำงำนในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรวิจัยนี้ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำกำรวิจัยเชิงสำรวจ เป็นแบบ
เชิงปริมำณเพียงอย่ำงเดียว ในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป ควรมีกำรทำวิจัย
เชิงคุณภำพในหัวข้อที่ต้องกำรแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำองค์กร
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