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การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรม 
การเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

QUALITY OF WORKING LIFE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL 
CITIZENSHIP BEHAVIOR OF THE EMPLOYEES AT THE PRINCE ROYAL’S COLLEGE, 

CHIANGMAI PROVINCE 
 

ธันวนี ประกอบของ1 
กมลทิพย์ ค ำใจ2 

 
บทคัดย่อ 

 
 กำรค้นคว้ำแบบอิสระเรื่อง “คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่” เป็นงำนวิจัยเชิงปริมำณ โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 153 คน วิเครำะห์โดยใช้
วิธีกำรทำงสถิติ คือ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน t-test และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐำนว่ำระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัยกับปัจจัยส่วนบุคคล
มีควำมแตกต่ำงกัน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกัน มีควำมผูกพันต่อโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัยแตกต่ำงกันอย่ำงไร และปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่แตกต่ำงกัน 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมคิดเห็นต่อคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่งด้ำนงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมำก และระดับควำมผูกพันต่อองค์กรในด้ำนควำมต้องกำรที่จะเป็นสมำชิกขององค์กรต่อไป อยู่ในระดับมำก 
และระดับควำมคิดเห็นพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรในด้ำนพฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำท่ี อยู่ในระดับมำกที่สุด 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมกำรเป็น
สมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 

  
ค าส าคัญ: คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดี 
 

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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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่  
เป็นสถำบันกำรศึกษำเอกชนในเครือของสภำคริสตจักรในประเทศ 
เป็นสถำบันกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำ เพื่อผลิตนักเรียน ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ เป็นบุคคลที่มีคุณภำพ คุณธรรม 
จริยธรรม มีองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ ดังปณิธำน
ของโรงเรียนที่ว่ำ “คุณธรรมน ำปัญญำ พลำนำมัยสมบูรณ์ เกื้อกูล
สังคม” ดังนั้น จ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์
ให้มีศักยภำพเพื่อรองรับกระบวนกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ที่
ต้องกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล ซึ่งกำรที่โรงเรียนจะบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้นั้นต้องอำศัย ครู บุคลำกรในโรงเรียน โดย
ต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีทักษะในกำรสอนกำรปฏิบัติงำนที่ดี 
ก็จะท ำให้โรงเรียนมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน มีศักยภำพ
ในกำรแข่งขันพัฒนำ และจะต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจกัน
ของบุคลำกรทั้งหมดภำยในโรงเรียน ในกำรพัฒนำองค์กร และบุคลำกร
เหล่ำนี้ ต้องมี เจตคติที่ ดี ต่อโรงเรียนและรับรู้ ว่ำโรงเรียนได้ ให้
ควำมส ำคัญและสนับสนุนบุคลำกรในทุกด้ำน ซึ่งส่งผลให้โรงเรียน
ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนระยะยำว ผู้บริหำรจึงต้องอำศัย
ควำมร่วมมื อทำงกำรบริหำรงำนในทุกด้ ำนจำกบุ คลำกรที่ มี
ประสิทธิภำพเหล่ำนี้ให้อยู่กับองค์กรได้นำนที่สุดเท่ำที่องค์กรต้องกำร 
(มยุรี แก้วประภำ, 2552, หน้ำ 1) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นระยะเวลำกว่ำ 129 ปี มีครูและบุคลำกร ปัจจุบันกว่ำ 382 คน 
จึงท ำให้มีอัตรำกำรลำออกของครูบุคลำกรเปลี่ยนแปลงโดยตลอด 
แต่อย่ำงไรก็ตำมก็ยังมีครูบุคลำกรอีกจ ำนวนหนึ่งที่มีอำยุ
กำรท ำงำนนำน ซึ่งตรงข้ำมกับครูและบุคลำกรรุ่นใหม่ที่เข้ำมำท ำงำน
ได้ไม่นำนก็ลำออก อำจเนื่องจำกสำเหตุเกี่ยวกับค่ำนิยมของคนรุ่นใหม่
ทีค่ิดว่ำท ำงำนแล้วต้องย้ำยที่ท ำงำนไปเรื่อยๆ เพื่อควำมก้ำวหน้ำ
ของต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน หรือผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งแตกต่ำง
จำกครูบุคลำกรรุ่นเก่ำ ที่มีควำมจงรักภักดีต่อองค์กร มีควำมรัก 
ควำมหวงแหน และมีควำมตอ้งกำรท ำงำนในองค์กรให้นำนที่สุด 
 คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นลักษณะ
กำรท ำงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ เป็นกำรรับรู้ถึง
สภำพควำมเป็นอยู่หรือควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับกำรท ำงำน ชีวิตกำรท ำงำนสำมำรถตอบสนองควำมจ ำเป็น
ขั้นพ้ืนฐำนของมำตรฐำนสังคม มีกำรประสำนระหว่ำงกำรด ำเนินชีวิต
และงำนให้ชีวิตและงำนผสำนกลมกลืน เพื่อให้งำนประสบควำมส ำเร็จ 
ท ำให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจและมีควำมสุขในกำรท ำงำน (อิสรำภรณ์ 
รัตนคช, 2551, หน้ำ 15) หำกบุคลำกรมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน
ที่ดีแล้ว บุคลำกรย่อมมีควำมสุขในกำรท ำงำนมีควำมพึงพอใจ
ในกำรท ำงำน และสำมำรถปฏิบัติงำนออกมำได้ดีและมีประสิทธิภำพ 
และเมื่อบุคลำกรได้รับรู้ถึงกำรเอำใจใส่และกำรมีคุณภำพชีวิต
ในกำรท ำงำนที่ดีแล้ว จะส่งผลให้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กรขึ้น 
และบุคลำกรจะตอบแทนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย ด้วยวิธี 

 
กำรตั้งใจท ำงำนและทุ่มเทในกำรท ำงำนมำกขึ้นเพื่อให้โรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ (อิสรำภรณ์ 
รัตนคช, 2551, หน้ำ 15) โดยบุคลำกรเหล่ำนี้จะน ำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถควำมพยำยำม ควำมมำนะอุตสำหะ ควำมทุ่มเท
มำท ำงำนเพื่อแลกกับเงินเดือนและควำมมั่นคง และท ำให้บุคลำกร
แสดงพฤติกรรมเชิงบวกในกำรท ำงำนออกมำ ซึ่งก่อให้เกิด
กำรมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและงำนท่ีสมบูรณ์แบบ 
 เมื่อบุคลำกรในองค์กรมีควำมพึงพอใจในงำนที่ท ำแล้ว 
จะก่อให้เกิดควำมรักควำมผูกพันและพร้อมจะทุ่มเทแรงกำย
แรงใจให้กับกำรท ำงำน จนส่งผลให้เกิดควำมจงรักภักดีในองค์กร 
เกิดควำมผูกพันในองค์กร และหวงแหนองค์กร เรียกว่ำ ควำมผูกพัน
ต่อองค์กร กล่ำวคือ ผู้ปฏิบัติงำนจะแสดงออกถึงกำรผูกพันต่อองค์กร 
โดยแสดงออกทำงด้ำนต่ำงๆ ของกำรกระท ำ เช่น กำรพูด ผู้ปฏิบัติงำน
จะมีกำรพูดถึงองค์กรในแง่บวกอยู่เสมอ สำมำรถยอมรับเป้ำหมำย
หรือนโยบำยขององค์กรนั้นๆ ได้ โดยไม่ขัดข้อง และสำมำรถ
จะปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบขององค์กรนั้นได้อย่ำงรำบรื่น
และอย่ำงสม่ ำเสมอ แสดงออกถึงควำมปรำรถนำดีที่มีต่อองค์กร 
มำนะที่จะปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์
ที่จะเกิดกับองค์กร เลือกที่จะท ำสิ่งที่ก่อประโยชน์กับองค์กร
มำกกว่ำสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลเสียกับองค์กร อีกทั้งจะเกิดควำมรู้สึกรัก
และหวงแหนองค์กร รู้สึกอยำกปฏิบัติงำนที่องค์กรนี้จนเกษียณ 
อำยุงำน เพรำะเห็นว่ำกำรปฏิบัติงำนที่องค์กรนั้นๆ ส่งผลดี
และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร (ปัทมวรรณ ชูสำย , 
2547, หน้ำ 20) ดังนั้น ควำมผูกพันต่อองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่ง
แรงขับเคลื่อนที่ส ำคัญขององค์กร ท่ีจะเป็นประโยชน์ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมขององค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง มีคุณภำพ และมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นอีกด้วย 
 พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีในองค์กรเป็นองค์ประกอบ
ที่ส ำคัญของโรงเรียนอีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งเป็นพฤติกรรมบุคลำกร
ปฏิบัติออกมำด้วยควำมเต็มใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จำกกำรกระท ำนั้น แม้ว่ำจะไม่ใช่
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเองก็ตำม (นันดำ ชูประกอบ, 
2547, หน้ำ 14) นั่นคือ เป็นพฤติกรรมที่ดีต่อองค์กรที่นอกเหนือ 
จำกหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ เป็นสิ่งที่พนักงำน
แสดงออกมำด้วยควำมเต็มใจในกำรท ำสิ่งต่ำงๆ เพื่อให้องค์กร
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร 
เช่น พฤติกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ ช่วยเหลือท้ังเพื่อนร่วมงำน 
ผู้บังคับบัญชำและช่วยเหลือตัวเอง ในเรื่องกำรท ำงำน ท ำให้กำร
ท ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและประสบผลส ำเร็จ พฤติกรรมควำม
สุภำพอ่อนน้อม เป็นกำรแสดงออกถึงควำมอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อ
ปฏิบัติงำนเพื่อส่งผลให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และ
หลีกเลี่ยงกำรเกิดกำรกระทบกระทั่งในกำรท ำงำน พฤติกรรมกำร
มีน้ ำใจนักกีฬำ คือ กำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบเม่ือท ำผิด และ
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ให้อภัยเมื่อเพื่อนร่วมงำนท ำผิด พฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ คือ 
กำรแสดงออกถึงควำมเอำใจใส่ในกำรท ำงำน และกำรให้ควำมร่วมมือ
กับทุกกิจกรรมขององค์กร พฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำที่ คือ 
กำรปฏ ิบ ัต ิงำนในส ่วนงำนของตนเองให ้ม ีควำมถ ูกต ้อง 
เรียบร้อย ครบครัน และสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข ประยุกต์งำนได้ด้วย (Organ; อ้ำงถึงใน สุพำนี สฤษฎ์
วำนิช, 2552, หน้ำ 9)  
 กำรศึกษำในครั้งนี้ ผู้ศึกษำท ำกำรศึกษำคุณภำพชีวิต
ในกำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมกำรเป็น
สมำชิกที่ดีขององค์กรของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ ว่ำบุคลำกรกลุ่มนี้มีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
ควำมผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีต่อองค์กร
ในระดับใด และกำรที่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนระดับประเทศ จึงก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็วในด้ำนต่ำงๆ ภำระงำนที่เพิ่มมำกขึ้น น ำมำซึ่ง
ควำมตึงเครียดในกำรท ำงำน ควำมกังวลใจ ควำมขัดแย้งภำยใน
โรงเรียนขำดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนจนมีผลท ำให้มีผลกระทบ
ต่อกำรลำออกของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย  
เพื่อเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อ
ผู้บริหำรในกำรพัฒนำบุคลำกรและพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้ประสบ
ผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ ใช้ในกำรปรับทัศนคติและสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีของบุคลำกรต่อโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 
ผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรปฏิบัติงำน
ควำมผูกพันรวมถึงศึกษำถึงพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร
ของบุคลำกรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
 เพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร
และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ในกำรศึกษำครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกลุ่มข้อมูล
จำกบุคลำกรสำยสนับสนุนกำรศึกษำในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 153 คน จำก 23 แผนก เพื่อใช้
ในกำรศึกษำถึงคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร
และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่  
 1. สร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลเพื่อศึกษำเป็นแบบสอบถำม 
โดยผู้วิจัยได้พัฒนำ แก้ไข ปรับปรุงและประยุกต์ ใช้แบบสอบถำม
จำกกำรค้นคว้ำจำกเอกสำร ต ำรำต่ำงๆ ให้เป็นข้อค ำถำมที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ได้แบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมแบบเลือกให้ตอบ (check 
list) เป็นแบบค ำถำมปลำยปิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ อำยุ สถำนภำพ กำรศกึษำ รำยได้ และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรวัด likert scale 
และให้คะแนนแบบ rating scale เป็นค ำถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็น
ที่มีต่อคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนท้ัง 8 ด้ำน ของบุคลำกรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้ำนรำยได้
และค่ำตอบแทนที่ยุติธรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
และควำมมั่นคงในอำชีพกำรงำน ด้ำนควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน 
ด้ำนควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรมในองค์กร ด้ำนควำมสมดุล
ของชีวิตในกำรท ำงำน และด้ำนควำมภูมิใจในองค์กร 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค ำถำมที่เกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลำกรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
3 ด้ำน ได้แก่ ควำมเชื่อและกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยม
ขององค์กร ควำมเต็มใจที่จะทุ่มเทในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่เพื่อองค์กร 
และควำมต้องกำรที่จะเป็นสมำชิกขององค์กรต่อไป 
 ส่วนท่ี 4 เป็นค ำถำมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิก
ที่ดีขององค์กรของบุคลำกรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 5 ด้ำน ได้แก่ พฤติกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
พฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำที่  พฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ 
พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น พฤติกรรมกำรค ำนึงถึงผู้อื่น 
 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด (open–ended 
questionnaire) เป็นกำรเสนอข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นท่ัวไป 
เกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร
และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (primary data) 
คือ เป็นกำรเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกร
สำยสนับสนุนในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถำมที่ผู้วิจัยจัดท ำขึ้นเอง จำกกำรค้นคว้ำ
จำกต ำรำต่ำงๆ และได้รับค ำแนะน ำจำกผู้เช่ียวชำญในกำรตรวจ
เครื่องมือก่อนน ำมำใช้จริง และหำค่ำควำมเที่ยงตรง น ำแบบสอบถำม
ไปตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำจำกผู้เช่ียวชำญ 3 ท่ำน 
 3. ด ำเนินกำรวเิครำะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 กำรศึกษำครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ ใช้วิธีกำรทำงสถิติส ำหรับ
วิเครำะห์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) กำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนำ (descriptive statistics) เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้ำนกำรตั้งเป้ำหมำยทำงกำรเงิน ปัจจัยด้ำน
ควำมคิดเห็นคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร 
และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีในองค์กร สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
2) กำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมำน (inferential statistics) 
เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับทดสอบสมมุติฐำน ได้แก่ t-test 
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และ  f–test ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (x) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
เพื่อใช้ทดสอบค่ำควำมแตกต่ำงเปรียบเทียบระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล 
(เพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน) กับคุณภำพชีวิต
กำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

   
ผลการวิจัย 
 กำรวิจัยเรื่อง คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมผูกพัน
ต่อองค์กร และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.75 มีอำยุระหว่ำง 31-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 39.22 มีสถำนภำพสมรส คิดเป็นร้อยละ 50.33 
มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 77.78 มีรำยได้ 
15,001-20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 47.71 และมีระยะเวลำ
ในกำรปฏิบัติงำน 20 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.10  
 ด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้ำนค่ำตอบแทน
ที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในที่ท ำงำน 
ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในงำนด้ำนกำรบูรณำกำร
ทำงสังคมและสัมพันธภำพในองค์กรด้ำนงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ด้ำนกำรได้รับกำรชมเชยและกำรยอมรบัและดำ้นกำรมีธรรมนูญองค์กร 
เรียงล ำดับดังนี ้
 1. ด้ ำนค่ ำตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเพี ยงพอ ผู้ ตอบ
แบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.79 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ บุคลำกรมีควำมรู้สึกพอใจกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
ทีไ่ด้รับจำกองค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 รองลงมำ คือ บุคลำกร
ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเมื่อเทียบกับงำนที่รับผิดชอบ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.87 บุคลำกรได้รับกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนที่สอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.86 
และค่ำตอบแทนที่ได้รับมีควำมเหมำะสมและเพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย
และภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.48 ตำมล ำดับ 
 2. ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในที่ท ำงำน ผู้ตอบแบบสอบถำม
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.02 
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำ เฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ บุคลำกรเห็นว่ำองค์กรให้ควำมส ำคัญกับสภำพกำรท ำงำน 
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 รองลงมำ คือ 
สถำนที่ท ำงำนมีระบบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ได้มำตรฐำน
ตำมกรมแรงงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.06 และสถำนที่ท ำงำนมีอุปกรณ์
ที่ได้รับกำรตรวจสอบให้มีควำมปลอดภัยอย่ำงเพียงพอเหมำะสม
และองค์กรมีมำตรกำรและกฎระเบียบในกำรป้องกันอันตรำย
และกำรเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรท ำงำนที่อำจจะเกิดขึ้น อยู่ในระดับ
เท่ำกัน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 ตำมล ำดับ 

 3. ด้ ำนควำมมั่ นคงและควำมก้ ำวหน้ ำในงำน ผู้ ตอบ
แบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.93 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ในระดับมำกที่สุด คือ บุคลำกรมีควำมมั่นใจว่ำองค์กรมีควำมมั่นคง 
และมีควำมต้องกำรที่จะปฏิบัติงำนไปจนถึงเกษียณ ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.33 รองลงมำในระดับมำก องค์กรมีกำรเสนอผลงำน
ของบุคลำกรเพื่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 
บุคลำกรมีโอกำสได้รับกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ อบรมเพิ่มพูนทักษะ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในงำนให้มำกข้ึน ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 
และโครงสร้ำงขององค์กรเอื้อต่อควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำน
ของบุคลำกรที่สูงขึ้นไป มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 ตำมล ำดับ 
 4. ด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมและสัมพันธภำพในองค์กร
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.07 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ เพื่อนร่วมงำนเคำรพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 รองลงมำ คือ บุคลำกรได้รับควำมช่วยเหลือ
และควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดีเมื่อมีกำรขอร้อง
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.09 บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำนอยู่เสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 และหัวหน้ำ
และเพื่อนร่วมงำนรับฟังควำมคิดเห็นของกันและกัน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.02 ตำมล ำดับ 
 5. ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน
ด้ำนงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับ
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
พบว่ำ ทุกด้ำนมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด องค์กร
มีกำรรณรงค์ให้บุคลำกรเป็นคนดีและเป็นตัวอย่ำงที่ดีของสังคม 
บุคลำกรมีควำมรู ้ส ึกภูม ิใจที ่เป็นส่วนหนึ ่งขององค์กรที ่มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม บุคลำกรเห็นด้วยและสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม และองค์กรมีส่วนร่วมในกำรท ำประโยชน์ต่อสังคม
เป็นประจ ำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.47, 4.43, 4.39 และ 4.27 ตำมล ำดับ 
 6. ด้ ำนกำรได้ รั บกำรชมเชยและกำรยอมรับ  ผู้ ตอบ
แบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.88 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลำกรรู้สึกมีคุณค่ำต่อองค์กรที่ปฏิบัติงำน
ในควำมรับผิดชอบให้ประสบผลส ำเร็จได้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 
รองลงมำ คือ เพื่อนร่วมงำนยอมรับในควำมรู้ควำมสำมำรถในงำน
ในระดับท่ีน่ำพอใจ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89 และหัวหน้ำและเพื่อน
ร่วมงำนกล่ำวค ำยกย่องชมเชยผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งโดยส่วนตัว
และในที่ประชุม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.78 ตำมล ำดับ 
 7. ด้ำนกำรมีธรรมนูญองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับ
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 และเมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์กรมีนโยบำย 
ระเบียบ แบบแผนที่เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ดีส ำหรับบุคลำกร 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 รองลงมำ คือ เพื่อนร่วมงำนให้ควำมเคำรพ
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สิทธิส่วนบุคคล ไม่ก้ำวก่ำยเรื่องส่วนตัวของกันและกัน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.03 และองค์กรให้อิสระและควำมเสมอภำคต่อบุคลำกร
เท่ำเทียมกัน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 ตำมล ำดับ 
 สรุปผลกำรศึกษำปัจจัยโดยรวมในทุกๆ ด้ำนของระดับ
ควำมคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของบุคลำกร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน
อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.02 และเมื ่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ ด้ำนงำน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.39 รองลงมำ
ซึ่งอยู่ในระดับมำก คือ ด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมและสัมพันธภำพ
ในองค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 ด้ำนกำรมีธรรมนูญองค์กร มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.03 ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในที่ท ำงำน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.02 ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในงำน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.93 ด้ำนกำรได้รับกำรชมเชยและกำรยอมรับ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.88 และด้ำนค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.79 ตำมล ำดับ 
 ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่ ด้ำนควำมเชื่อมั่นและยอมรับเป้ำหมำยขององค์กร
ด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเทท ำงำนอย่ำงเต็มที่เพื่อองค์กรและด้ำน
ควำมต้องกำรที่จะเป็นสมำชิกขององค์กรต่อไป เรียงล ำดับดังน้ี 
 1. ด้ำนควำมเช่ือมั่นและยอมรับเป้ำหมำยขององค์กร ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.11 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ บุคลำกรมีควำมเชื่อมั่นในควำมมั่นคงขององค์กร 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 รองลงมำ คือ บุคลำกรเกิดควำมพึงพอใจ
กับผลส ำเร็จในงำนท่ีท ำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15 องค์กรมีเป้ำหมำย
และนโยบำยที่ถูกก ำหนดให้ไปในทิศทำงเดียวกัน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.10 และบุคลำกรพอใจกับนโยบำยกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 ตำมล ำดับ 
 2. ด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเทท ำงำนอย่ำงเต็มที่เพื่อองค์กร
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.26 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลำกรเห็นว่ำงำนที่ท ำอยู่มีควำมส ำคัญ
และมีคุณค่ำส ำหรับชีวิต มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.33 รองลงมำ คือ 
บุคลำกรปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่เต็มควำมสำมำรถ 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 บุคลำกรทุ่มเทท ำงำนทั้งกำยและใจ
ทั้งในเวลำงำนและนอกเวลำงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 และบุคลำกร
มีควำมสุขในกำรท ำงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 ตำมล ำดับ 
 3. ด้ำนควำมต้องกำรที่จะเป็นสมำชิกขององค์กรต่อไป
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.28 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลำกรมีควำมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.39 รองลงมำ คือ มีควำมจงรักภักดี
ต่อองค์กร รู้สึกว่ำเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และยินดีที่จะปฏิบัติงำน
ในองค์กรนี้จนเกษียณ ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.34, 4.22 และ 4.16 
ตำมล ำดับ 
 สรุปผลกำรศึกษำปัจจัยโดยรวมในทุกๆ ด้ำนของข้อมูลระดับ
ควำมคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร โดยรวม
อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.22 และเมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้ำนควำมต้องกำร
ที่จะเป็นสมำชิกขององค์กรต่อไป มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.28 รองลงมำ คือ 
ด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเทท ำงำนอย่ำงเต็มที่เพื่อองค์กร มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.26 และด้ำนควำมเช่ือมั่นและยอมรับเป้ำหมำยขององค์กร 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.11 ตำมล ำดับ 
 ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดี
ของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ ด้ำนพฤติกรรมควำมสุภำพ
อ่อนน้อม ด้ำนพฤติกรรมควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ  ด้ำนพฤติกรรม
กำรให้ควำมร่วมมือ  ด้ำนพฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำที่  
และด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมกฎองค์กร เรียงล ำดับดังน้ี 
 1. ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ ผู้ตอบแบบสอบถำม 
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29 
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
บุคลำกรยินดีที่จะปฏิบัติงำนแทนเพื่อนที่ขำดงำนได้ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.31 รองลงมำ คือ บุคลำกรสำมำรถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน
ที่มีภำระงำนมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 ตำมล ำดับ 
 2. ด้ำนพฤติกรรมควำมสุภำพอ่อนน้อม ผู้ตอบแบบสอบถำม
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
บุคลำกรสำมำรถรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนร่วมงำน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.27 รองลงมำ คือ บุคลำกรเป็นที่ปรึกษำที่ดีของเพื่อนร่วมงำน 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15 ตำมล ำดับ 
 3. ด้ำนพฤติกรรมควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ ผู้ตอบแบบสอบถำม 
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 และเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลำกร
อำสำช่วยงำนเพื่อนร่วมงำนเมื่อมีงำนเร่งด่วนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 รองลงมำ คือ บุคลำกรหลีกเลี่ยงกำรต่อว่ำ
นินทำบุคคลอื่น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12 ตำมล ำดับ 
 4. ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ ผู้ตอบแบบสอบถำม
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.28 
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
บุคลำกรมีส่วนรับผิดชอบกิจกรรมขององค์กร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29 
รองลงมำ คือ บุคลำกรให้ควำมร่วมมือกับกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร
สม่ ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 ตำมล ำดับ 
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 5. ด้ำนพฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำที่ ผู้ตอบแบบสอบถำม 
มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
บุคลำกรมำท ำงำนตรงต่อเวลำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.34 รองลงมำ คือ 
บุคลำกรสำมำรถตระหนักได้ว่ำตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.29 ตำมล ำดับ 
 6. ด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมกฎขององค์กร ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.25 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุดมีเพียงข้อเดียว ได้แก่ บุคลำกรปฏิบัติตำมกฎระเบียบขององค์กร
อย่ำงเคร่งครัด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 
 สรุปผลกำรศึกษำปัจจัยโดยรวมในทุกๆ ด้ำนของระดับ
ควำมคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
กำรเป็นสมำชิกที่ดีอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ด้ำนพฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 รองลงมำ 
คือ ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29 
ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.28  
ด้ำนพฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำที ่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 
ด้ำนพฤติกรรมควำมสุภำพอ่อนน้อม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 และด้ำน
พฤติกรรมควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 ตำมล ำดับ 
 ส่วนท่ี 5 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนเปรียบเทียบระหว่ำง
ปัจจัยส่วนบุคคล  (เพศ อำยุ  กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติงำน) กับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร
และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
 1. จำกกำรทดสอบสมมติฐำนเปรียบเทียบระหว่ำงปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน)  
กับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน พบว่ำ กำรจ ำแนกตำมเพศ ระหว่ำง
เพศชำยและเพศหญิงมีระดับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนไม่แตกต่ำงกัน 
จ ำแนกตำมอำยุของบุคลำกร พบว่ำ ระดับคุณภำพชีวิตในแต่ละช่วง
อำยุไม่มีควำมแตกต่ำงกัน จ ำแนกตำมกำรศึกษำ พบว่ำ ระดับคุณภำพ
ชีวิตในแต่ละช่วงกำรศึกษำไม่มีควำมแตกต่ำงกัน และจ ำแนก
ตำมระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ทุกช่วงระยะเวลำในกำรท ำงำน 
มีระดับคุณภำพชีวิตที่ไม่แตกต่ำงกัน 
 2. จำกกำรทดสอบสมมติฐำนเปรียบเทียบระหว่ำงปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน)  
กับควำมผูกพันต่อองค์กร พบว่ำ กำรจ ำแนกตำมเพศ ระหว่ำงเพศชำย
และเพศหญิง มีระดับควำมผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่ำงกัน จ ำแนก
ตำมอำยุของบุคลำกร พบว่ำ มีระดับควำมผูกพันต่อองค์กรในแต่ละ
ช่วงอำยุไม่มีควำมแตกต่ำงกัน จ ำแนกตำมกำรศึกษำ พบว่ำ มีระดับ
ควำมผูกพันต่อองค์กรในแต่ละช่วงกำรศึกษำไม่มีควำมแตกต่ำงกัน 

และจ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ทุกช่วงระยะเวลำ
ในกำรท ำงำน มีระดับควำมผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่ำงกัน 
 3. จำกกำรทดสอบสมมติฐำนเปรียบเทียบระหว่ำงปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน)  
กับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร พบว่ำ กำรจ ำแนกตำมเพศ 
ระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง มีระดับควำมคิดเห็นด้ำนพฤติกรรม
กำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรไม่แตกต่ำงกัน จ ำแนกตำมอำยุ
ของบุคลำกร พบว่ำ มีระดับควำมคิดเห็นด้ำนพฤติกรรมกำรเป็น
สมำชิกที่ดีขององค์กรในแต่ละช่วงอำยุไม่มีควำมแตกต่ำงกัน จ ำแนก
ตำมกำรศึกษำ พบว่ำ มีระดับควำมคิดเห็นด้ำนพฤติกรรมกำรเป็น
สมำชิกที่ดีขององค์กรในแต่ละช่วงกำรศึกษำไม่มีควำมแตกต่ำงกัน 
และจ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำทุกช่วงระยะเวลำ
ในกำรท ำงำน มีระดับควำมคิดเห็นด้ำนพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ขององค์กรที่ไม่แตกต่ำงกัน 
 ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของบุคลำกรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ บุคลำกรส่วนใหญ่
มีควำมพึงพอใจในคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนอยู่ในระดับมำก บุคลำกร
มีควำมสุขในกำรท ำงำนและเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ตนก ำลังปฏิบัติอยู่ 
รวมถึงกำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ภำยใต้ระเบียบข้อบังคับ
ที่มีควำมยืดหยุ่นและมีควำมสมเหตุสมผล ด้ำนรำยได้ที่รับเหมำะสม
กับต ำแหน่งที่ท ำ แต่ด้วยสภำพแวดลอ้มปัจจุบัน ท ำให้รำยรับน้อยกว่ำ
รำยจ่ำย ดังนั้น บุคลำกรจึงน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ ำวันเพื่อกำรใช้จ่ำยจะได้เป็นไปอย่ำงรำบรื่น 
 2. ควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ บุคลำกรมีควำมรัก
ควำมผูกพันและหวงแหนองค์กร เช่ือมั่นในเป้ำหมำยขององค์กร ดังนั้น 
จึงมีควำมเต็มใจทุ่มเทท ำงำนอย่ำงเต็มที่และมีควำมหวังที่ จะ
ปฏิบัติงำนในองค์กรนี้ต่อไปจนเกษียณอำยุงำน 
 3. พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ บุคลำกรรู้หน้ำที่
ว่ำจะต้องปฏิบัติตนอย่ำงไรในองค์กร มีควำมยืนหยัดยึดมั่นว่ำ
จะปฏิบัติงำนในองค์กรนี้อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถและจะช่วยเหลือ
องค์กรทุกทำงเท่ำที่จะท ำได้ ภำยใต้กฎระเบียบขององค์กร 
 
อภิปรายผล 
 กำรวิจัยเรื่อง คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ควำมผูกพัน
ต่อองค์กร และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของบุคลำกรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้ข้อสรุป
เพื่อมำเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้ำด้วยกัน
เพื่ออธิบำยวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย ดังน้ี 
 คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ได้แก่ ด้ำนค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม
และเพียงพอ ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในที่ท ำงำน ด้ำนควำมมั่นคง
และควำมก้ำวหน้ำในงำน ด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมและสัมพันธภำพ
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ในองค์กร ด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมและสัมพันธภำพในองค์กร
ด้ำนกำรได้รับกำรชมเชยและกำรยอมรับ และด้ำนกำรมีธรรมนูญ
องค์กร ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของบุคลำกรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำก บุคลำกร
เกิดควำมพอใจกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่ได้รับจำกองค์กร 
ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้สึกให้ควำมส ำคัญกับสภำพกำรท ำงำนที่มี
ควำมปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ อีกทั้งยังสร้ำงควำมมั่นใจ
ด้วยว่ำองค์กรที่ปฏิบัติงำนอยู่มีควำมมั่นคงสำมำรถปฏิบัติงำน
จนถึงกำรเกษียณอำยุงำนได้ ระหว่ำงกำรท ำงำนมีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นร่วมกันอยู่เสมอ ให้ควำมรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ
ต่อองค์กรที่ปฏิบัติงำน สำเหตุที่ว่ำองค์กรมนีโยบำย ระเบียบ แบบแผน
ที่เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อควำมส ำเร็จในผลงำนได้ทุกเมื่อ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญแสง ชีระภำกร (2533, หน้ำ 7-12) 
ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบในกำรก ำหนดคุณภำพชีวิต
กำรท ำงำนไว้ 10 ประกำร หนึ่งในนั้น คือ เวลำว่ำงของชีวิต กำรท ำงำน
ในองค์กรมิได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวในกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ 
มนุษย์ทุกคนย่อมต้องมีเวลำว่ำงเพื่อพักผ่อนเป็นตัวของตัวเอง 
หรือท ำกิจกรรมนันทนำกำร องค์กรที่ต้องกำรส่งเสริมให้บุคคล
ในองค์กรมีคุณภำพชีวิตที่ดี ซึ่งอำจมีเป็นระยะเวลำสั้นๆ ในระหว่ำง
กำรท ำงำน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton, R. E. (1973; 
อ้ำงถึงใน ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 2555, หน้ำ 28) กล่ำวไว้ว่ำ ควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำนโดยเป็นเรื่องของกำรเปิดโอกำส
ให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ชีวิตในกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัวนอกองค์กร
อย่ำงสมดุล นั่นคือ ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับควำมกดดัน
จำกกำรปฏิบัติงำนมำกเกินไป ด้วยกำรก ำหนดชั่วโมงกำรท ำงำน
ที่เหมำะสม เพื่อหลีกเลี่ยงกำรที่ต้องคร่ ำเคร่งอยู่กับงำนจนไม่มีเวลำ
พักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่ำงเพียงพอ และมีค่ำตอบแทน
ในกำรท ำงำนท่ีเพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต  
 ควำมผูกพันต่อองค์กร ที่ประกอบด้วย ด้ำนควำมเชื่อมั่น
และยอมรับเป้ำหมำยขององค์กรด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเทท ำงำน
อย่ำงเต็มที่เพื่อองค์กรและด้ำนควำมต้องกำรที่จะเป็นสมำชิก
ขององค์กรต่อไป ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร ของบุคลำกร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำก 
บุคลำกรมีควำมเช่ือมั่นในควำมมั่นคงขององค์กรเกี่ยวกับนโยบำย
กำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำร ผู้ปฏิบัติงำนตระหนักอยู่เสมอว่ำ งำนที่ท ำ
อยู่มีควำมส ำคัญส ำหรับชีวิต และมีควำมภำคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธนนันท์ ทะสุใจ (2549, 
หน้ำ 9) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ควำมผูกพันต่อองค์กรเป็นควำมรู้สึกที่ดี
ต่อองค์กำร มีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจ ควำมเอำใจใส่ต่อองค์กำร 
รู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กำร มีควำมเช่ือมั่น ยอมรับ
เป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กำร เต็มใจและเสียสละควำมสุข
ส่วนตัวเพ่ือเป้ำหมำยและต้องกำรที่จะด ำรงซึ่งกำรเป็นสมำชิก
ขององค์กรนั้นตลอดไป โดยผลกำรวิจัยในครั้งนี้ มีควำมสอดคล้อง
กับแนวคิดของกำรศึกษำของทองพิน ขันอำสำ (2549, หน้ำ 93) 

ควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐต่อองค์กร กรณีศึกษำ ข้ำรำชกำร
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ข้ำรำชกำรที่มีควำมท้ำทำย
ในกำรท ำงำนสูงมีแนวโน้มจะมีควำมผูกพันต่อองค์กรสูง ซึ่งเป็นเพรำะ
ลักษณะกำรท ำงำนของกรมกำรปกครองที่มีควำมพิเศษ คือ 
ควำมหลำกหลำย บำงงำนจ ำเป็นต้องใช้ควำมสำมำรถส่วนตัว 
เพื่อที่จะท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วงได้ ต้องใช้ทักษะในกำรพูด ทักษะ
ในกำรประสำนงำน ทักษะในกำรเจรจำต่อรอง หว่ำนล้อม ชักจูง 
เพื่อให้เกิดกำรประนีประนอมยอมควำมหรือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 
จึงท ำให้ข้ำรำชกำรกรมกำรปกครองสนุกและไม่เบื่อในกำรท ำงำน 
เกิดควำมผูกพันระหว่ำงพนักงำนและองค์กร 
 พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดี ประกอบด้วยด้ำนพฤติกรรม
กำรให้ควำมช่วยเหลือ ด้ำนพฤติกรรมควำมสุภำพอ่อนน้อม 
ด้ำนพฤติกรรมควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ 
ด้ำนพฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำท่ี และด้ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
ตำมกฎองค์ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี ของบุคลำกร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำก 
บุคลำกรมำท ำงำนตรงต่อเวลำ มีจิตอำสำช่วยเพื่อนร่วมงำน
เมื่อมีงำนเร่งด่วนอย่ำงสม่ ำเสมอ ยินดีปฏิบัติงำนแทนบุคลำกร หรือ
เพื่อนร่วมงำนคนอื่นที่ขำดงำนได้ อีกทั้งยังสำมำรถรับฟังควำมคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมงำน และมีควำมรับผิดชอบกิจกรรมขององค์กร 
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบขององค์กรอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของศิริวรรณ ช่ืนบุญ (2553, หน้ำ 26) ได้ให้ควำมหมำย
ของพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีไว้ว่ำ เป็นกำรปฏิบัติของบุคลำกร
ที่องค์กำรไม่ได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติอย่ำงเป็นทำงกำร
แต่เป็นกำรปฏิบัติที่เกิดขึ้นเองมีควำมเต็มใจที่จะปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงำนและองค์กำร โดยผลกำรวิจัยในครั้งนี้ 
มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดของประทำนพร ทองเขียว (2546, หน้ำ 6) 
ที่ศึกษำเรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเป็นผู้น ำแบบเน้น
กำรเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของหน่วยงำน พฤติกรรมกำรเป็น
สมำชิกที่ดีขององค์กรและควำมผูกพันต่อองค์กรของเจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำล ผลกำรศึกษำพบว่ำ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ต่อองค์กรมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมเป็นผู้น ำแบบเน้น
กำรเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของหน่วยงำน พฤติกรรมกำรเป็น
สมำชิกที่ดีต่อองค์กร และควำมผูกพันต่อองค์กรมีควำมสัมพันธ์
ทำงบวกต่อกัน  
 จำกกำรทดสอบสมมติฐำนระดับควำมคิดเห็นระหว่ำงปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน) 
กับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรม
กำรเป็นสมำชิกท่ีดีของบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ 
 สมมุติฐำนที ่1 เมื่อทดสอบระดับควำมคิดเห็นด้ำนคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน กับปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งจ ำแนกตำมเพศ อำยุกำรศึกษำ 
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทุกด้ำน 
ซึ่งอำจจะเนื่องมำจำก บุคลำกรมีควำมพอใจในค่ำตอบแทนที่ได้รับ 
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มีควำมสุขกับกำรท ำงำนในสถำนที่ท ำงำนที่มีควำมปลอดภัย 
อยู่ในองค์กรที่มีควำมมั่นคง มีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน ซึ่งสอดคล้องกับแนวควำมคิด
จำกงำนวิจัยของมงคล ลำวรรณำ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษำวิจัยเรื่อง
กำรศึ กษำคุณภำพชีวิ ตกำรท ำงำนของบุ คลำกรส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำต ิผลกำรศึกษำพบว่ำ ระดับคุณภำพชีวิตกำร
ท ำงำนบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติทั้ง 8 ด้ำน 
อยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำผลกำรวิจัยรำยด้ำน พบว่ำ 
ปัจจัยด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมที่อยู่ในระดับมำก และ
ปัจจัยด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมอยู่ในระดับน้อยและปัจจัยองค์กำร
โดยรวมของบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติอยู่ใน
ระดับปำนกลำง โดยแบ่งเป็นปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงและปัจจัยด้ำนภำวะ
ผู้น ำของผู้บริหำร ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตอยู่ที่ระดับปำนกลำง
และปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำนกับปัจจัย
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตอยู่ที่ระดับน้อยและพบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อำยุ
ระดับกำรศึกษำ รำยได้เงินเดือน สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพ
บุคลำกร ระดับซี และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่แตกต่ำงกันส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรไม่แตกต่ำงกัน โดยเพศ
และระดับต ำแหน่งมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้ำนองค์กำรมีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิต
ของบุคลำกรไม่แตกต่ำงกัน โดยปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 
ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กำรมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภำพชีวิต
กำรท ำงำนในระดับปำนกลำงตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ยกเว้น 
ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน ท่ีมีควำมสัมพันธ์
เชิงบวกกับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนในระดับน้อย 
 สมมุติฐำนที ่2 เมื ่อทดสอบระดับควำมคิด เห ็นด ้ำน
ควำมผูกพันต่อองค์กร กับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งจ ำแนกตำมเพศ อำยุ
กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน
ในทุกด้ำน เนื่องมำจำก บุคลำกรมีควำมรักควำมหวงแหนองค์กร
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น บุคลำกรจึงเกิดควำมรู้สึกว่ำตนเอง
เป็นเจ้ำขององค์กร เมื่อบุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กรแล้ว ก็จะเกิด
กำรปฏิบัติงำนที่ดีขึ้น มีกำรบริกำรที่ดีขึ้น มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
และบุคลำกรก็จะอยู่กับองค์กรได้นำนขึ้น ซึ่ งผลกำรทดสอบนี้
สอดคล้องกับกุลชยำ เต็มชวำลำ (2553, หน้ำ 23) ระดับควำมผูกพัน
ของพนักงำนที่มีต่อองค์กำรโดยรวม มีควำมเชื่อมั่นอย่ำงแรงกล้ำ
ในกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กำร และปรำรถนำ
ในกำรคงไว้ซึ่งกำรเป็นสมำชิกภำพในองค์กำร รวมถึงปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคลที่มีควำมผูกพันต่อองค์กำรไม่แตกต่ำงกัน ได้แก่ เพศ อำยุ 
ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพสมรส และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ในองค์กำร ปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำรมำกท่ีสุด คือ 
ปัจจัยลักษณะงำน รองลงมำได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยผลประโยชน์ตอบแทน และปัจจัยประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
ตำมล ำดับ 
 สมมุติฐำนที ่3 เมื่อทดสอบระดับควำมคิดเห็นด้ำนพฤติกรรม
กำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร กับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งจ ำแนก
ตำมเพศ อำยุ กำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ ไม่มี
ควำมแตกต่ำงกันในทุกด้ำน เนื่องจำกบุคลำกรมีกำรแสดงออก
ถึงพฤติกรรมบำงอย่ำงที่ดี ทั้ง 6 ด้ำน คือ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน
เมื่อมีปัญหำ แสดงออกถึงควำมสุภำพอ่อนน้อมทั้งด้ำนวำจำ
และกำรกระท ำ แสดงออกถึงควำมมีน้ ำใจนักกีฬำยอมรับผดิเมื่อกระท ำ
ควำมผิด ให้ควำมร่วมมือกับองค์กรทุกครั้ง รู้จักหน้ำที่ของตนเอง
ว่ำควรหรือไม่ควรปฏิบัติสิ่งใด และปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน
อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของจุฑำมำศ ปำนสมบูรณ์ 
(2548, บทคัดย่อ) ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรท ำงำน
ของพนักงำนสำยปฏิบัติงำนกำรผลิตของบริษัท วงศ์ไพฑูรย์ กรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) พบว่ำ พนักงำนที่มีเพศ อำยุ และสถำนภำพ
สมรสที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อพฤติกรรมกำรท ำงำนท่ีไม่แตกต่ำงกัน 
ปัจจัยด้ำนกำรจูงใจ (EGR และ X Y) ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพแบบ 
A B และปัจจัยด้ำนกำรเมืองในองค์กรมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรม
กำรท ำงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จำกกำรด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยของกำรบริหำรโรงเรียน
พบว่ำ กำรให้ควำมส ำคัญต่อค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร ท่ีเน้น
ถึงควำมรัก หลักศำสนำ มำเป็นจุดเช่ือมโยงช่วยขัดเกลำจิตใจ
ผ่ำนกำรท ำกิจกรรมของโรงเรียนเอง สำมำรถสร้ำงให้บุคลำกรในองค์กร
มีควำมรู้สึกรัก มีควำมผูกพันและเชื่อมั่น ส่งผลในด้ำนพฤติกรรม
กำรท ำงำนในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 กำรวิจัยนี้ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิจัยเชิงส ำรวจ เป็นแบบ
เชิงปริมำณเพียงอย่ำงเดียว ในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป ควรมีกำรท ำวิจัย
เชิงคุณภำพในหัวข้อที่ต้องกำรแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำองค์กร
ในอนำคต 
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