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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้  มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของเจา้หน้าทีส่หกรณ์

จงัหวดัสระแก้ว 2) เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของเจา้หน้าที่สหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว 

3) เพื่อศกึษาความผูกพนัต่อองค์กรของเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแก้ว 4) เพื่อเปรยีบเทยีบ

ระดบัความผูกพนัในองค์กรของเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแก้ว จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล

5) เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานทีส่่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของเจา้หน้าทีส่หกรณ์

จงัหวดัสระแก้ว กลุ่มตวัอย่างคอื เจา้หน้าที่สหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว ก าหนดกลุ่มตวัอย่างตาม

สูตรค านวณของ Taro Yamane ไดท้ัง้สิน้ จ านวน 295 ราย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คอื 

แบบสอบถาม สถติทิี่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะห์ทดสอบหาค่าความแตกต่างค่าที การวิเคราะห์ทดสอบหาค่าความแตกต่างความ

แปรปรวนทางเดยีว Scheffé  และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู   

จากการศกึษาพบว่า  เจา้หน้าทีส่หกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  มอีายุระหว่าง 36-45 ปี 

มรีายได้20,001-30,000บาท มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีายุการท างาน 15ปีขึน้ไป ระดบั

ความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพชวีติในการท างานภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ระดบัความคดิเห็น

เกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองคก์รภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการท าสอบสมมตฐิาน พบว่า เพศ 

อาย ุรายได ้ระดบัการศกึษา อายกุารท างาน  มผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนั  อย่าง

มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ส าหรบัการพจิารณา คุณภาพชวีติในการท างานที่ส่งผลต่อ

ความผูกพนัในองค์กร พบว่า  ปจัจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

จังหวัดสระแก้ว  มีทัง้หมด 6 ด้านได้แก่  ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้าน

สิง่แวดลอ้มทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั  ด้านโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ  ดา้นสทิธสิ่วนบุคคล  
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ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวัและดา้นความภูมใิจในองคก์รทีม่คีุณค่า

ทางสงัคม อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ค าส าคญั : คุณภาพชวีติในการท างาน,ความผกูพนัต่อองคก์ร,เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

 

ABSTRACT  

The objectives of this study were 1) to study personal factors of Sa Kaeo 

Provincial Cooperative officers, 2) to study the quality of work life of Sa Kaeo Provincial 

Cooperative officers, 3) to study the organizational engagement of Sa Kaeo Provincial 

Cooperative officers, 4) to compare the level of organizational engagement of Sa Kaeo 

Provincial Cooperative officers classified by personal factors, and 5) to study the quality 

of work life affecting organizational engagement of Sa Kaeo Provincial Cooperative 

officers. The population in this study were 295 Sa Kaeo Provincial Cooperative officers 

specified by Taro Yamane’s formula. The research instrument was a questionnaire. The 

statistics used in this study consisted of descriptive statistics to describe the frequency, 

percentage, mean and standard deviation, t-test and One-Way ANOVA Scheffé  and 

Multiple Regression Analysis were used when the differences were found. The study 

results found that most cooperative officers were female, age between 36-45, range of 

income between 20,001-30,000 baht with bachelor’s degree, and working-age was 15 

years or more. An analysis of the quality of work life of Sa Kaeo Cooperative officers 

found that the overall quality of work life was at a high level. An analysis of the 

organizational engagement of Sa Kaeo Provincial Cooperative officers found that the 

overall organizational engagement was at the highest level. An analysis of the opinion 

toward organizational engagement of Sa Kaeo Provincial Cooperative officers found that 
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gender, age, income, educational level, and working-age affected the organizational 

engagement differently, with a significant statistical difference at 0.05. For the quality of 

work life affecting organizational engagement found that there were six factors that 

affect the organizational engagement of Sa Kaeo Provincial Cooperative officers, 

including adequate and fair compensation, safe and healthy environment, opportunity to 

develop the potential, privacy rights, work-life balance, and organizational pride with 

social value had a significant statistical difference at 0.05. 

 

Keywords: Quality of Work Life, Organizational Engagement, Sa Kaeo Provincial 

Cooperative Office 

 

บทน า 
 นบัตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนัสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทัง้ภายใน
และภายนอกอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้มระดบัโลก สภาพแวดลอ้มระดบัประเทศ
และสภาพแวดล้อมทอ้งถิน่รวมไปถงึสภาพแวดล้อมในองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นดา้นภาวะเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืงและเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ส่งผลใหอ้งคก์รต่างๆต้องมกีาร
ปรบัปรงุระบบในการท างานใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้(สุโขทยัธรรมาธริาช,2553:26) 
จากสถานการณ์ส่งผลให้องค์กรต่างๆต้องมกีารทบทวนทัง้นโยบาย แผนงาน การบรหิารงาน
และการปฏบิตังิานในอนาคตเพื่อใหก้ารด าเนินการเกดิประสทิธภิาพสูงสุดและสามารถเผชญิกบั
สภาพปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ยูต่ลอด 
 ในจงัหวดัสระแก้วมสีหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจจ านวน 67 แห่ง แบ่งเป็น 5 ประเภทตาม
ลกัษณะการจดทะเบยีนคอื สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์บรกิาร สหกรณ์ออมทรพัย ์
สหกรณ์เครดติยูเนียน และสหกรณ์ทัง้67แห่ง มเีจ้าหน้าที่สหกรณ์อยู่ 1,122 ราย(อ้างอิงจาก
ระบบโปรไฟลฐ์านขอ้มลูสหกรณ์จงัหวดัสระแก้วปี2563 สบืคน้วนัที ่10 สงิหาคม 2564)สหกรณ์
เป็นองค์กรภาคประชาชนด าเนินการภายใต้พระราชบญัญัติสหกรณ์โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
เสรมิสร้างผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของสมาชกิทุกคน ด้วยวธิกีารช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัด้วยวธิกีารรวมกลุ่ม(ศริริตัน์ ศรพีนม ,2559:หน้า1)โดยการ
ด าเนินการสหกรณ์ม ี3 ส่วนที่จะขบัเคลื่อนสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแขง็โดยประกอบด้วย 1)
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คณะกรรมการ 2)เจา้หน้าที่สหกรณ์ 3)สมาชกิสหกรณ์ ในการด าเนินการสหกรณ์งานทุกภาค
ส่วนของการด าเนินการนัน้มจีุดมุ่งหมายที่จะส่งเสรมิให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งและแก้ไข
ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการประกอบอาชพี ถา้สหกรณ์ขาดการรว่มมอืกนัหรอืขาดความเอาใจใส่ของ
ส่วนใดส่วนหน่ึงแลว้จะก่อใหก้ารด าเนินการสหกรณ์ทีไ่ม่มคีวามเขม้แขง็และสหกรณ์มเีจา้หน้าที่
เป็นตวัเชื่อมระหว่างตวัสหกรณ์และสมาชกิของสหกรณ์ เพราะการตดิต่อเรื่องทีเ่กี่ยวกบัสหกรณ์
ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยครัง้ ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่าน้ีจะเป็นปจัจยัส าคญัในการก าหนด
ความส าเรจ็ของสหกรณ์ การปรบัเปลีย่นการบรหิารงานขององคก์รและการปรับเปลีย่นนโยบาย
ของสหกรณ์นัน้อาจส่งผลโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์เนื่องจากเจ้าหน้าที่มคีวามจ าเป็นต้อง
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการบรหิารงานและนโยบายของสหกรณ์ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบทัง้ด้านทาง
กายและทางด้านจติใจ จากผลกระทบนี้อาจส่งผลไปถงึความพงึพอใจในการปฏบิตังิานที่ลดลง
และท าให้คุณภาพชวีติในการท างานลดลง ในขณะเดยีวหากสหกรณ์ไม่สามารถสรา้งคุณภาพ
ชีวิตในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็จะมคีวามผูกพนัต่อองค์กรน้อยลง (Richard 
Steer, 1977)กล่าวไวว้่าความผกูพนัต่อองคก์รมคีวามส าคญัเนื่องจากเป็นตวัเชื่อมระหว่างความ
ต้องการตัวบุคคลให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรจึงมี
ความส าคญัทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รเกดิความส าเรจ็ 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศึกษา คุณภาพชวีิตในการท างานที่มผีลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแกว้ เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่ผูบ้รหิารสามารถน าขอ้มลูใช้
เป็นแนวทางในการปรบัปรุงหรอืแก้ไขในการบรหิารงานเพื่อให้เกดิความผูกพนัในองค์กรของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
พฒันาการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของเจา้หน้าทีเ่พื่อใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน
ไดอ้ยา่งมคีุณภาพและสหกรณ์สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแกว้ 
2. เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแกว้ 
3. เพื่อศกึษาความผกูพนัต่อองคก์รของเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแกว้ 
4. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความผูกพนัในองค์กรของเจา้หน้าที่สหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว 

จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
5. เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานทีส่่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของเจา้หน้าที่

สหกรณ์จงัหวดัสระแกว้ 
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สมมติฐานของการวิจยั 
  1.เจา้หน้าทีส่หกรณ์ในจงัหวดัสระแกว้ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะมรีะดบัความ

ผกูพนัในองคก์รทีแ่ตกต่างกนั 
2.คุณภาพชวีติในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของเจา้หน้าที่สหกรณ์ใน

จงัหวดัสระแกว้ 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 คุณภาพชวีติในการท างาน ไดแ้ก่ 1)ค่าตอบแทนทีย่ตุธิรรมและเพยีงพอ 2)สิง่แวดลอ้มที่
ถูกลักษณะและปลอดภัย 3)โอกาสในการพัฒนา 4)ความก้าวหน้าและความมัน่คง 5)
ความสมัพนัธ์อนัดใีนการท างานร่วม 6)สทิธสิ่วนบุคคล 7)ความสมดุลระหว่างชวีติการท างาน
และชวีติส่วนตวั 8)ความภาคภมูใิจในองคก์รทีม่คีุณค่าทางสงัคม 
 ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ 1)ความเชื่อมัน่อย่างแรงกล้า ยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร 2)มคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามปฏบิตังิานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 
3)มคีวามมุง่มัน่ปรารถนาทีจ่ะด ารงตนใหเ้ป็นสมาชกิขององคก์ร 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 ตวัแปรต้น ได้แก่ 1)ค่าตอบแทนที่ยุตธิรรมและเพยีงพอ 2)สิง่แวดล้อมที่ถูกลกัษณะ
และปลอดภยั 3)โอกาสในการพฒันา 4)ความก้าวหน้าและความมัน่คง 5)ความสมัพนัธอ์นัดใีน
การท างานร่วม 6)สิทธสิ่วนบุคคล 7)ความสมดุลระหว่างชีวติการท างานและชวีติส่วนตัว 8)
ความภาคภมูใิจในองคก์รทีม่คีุณค่าทางสงัคม วอลตนั (Richard E. Walton, 1973)  
 ตวัแปรตาม ได้แก่ 1)ความเชื่อมัน่อย่างแรงกล้า ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร 2)มคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามปฏบิตังิานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 3)มคีวาม
มุง่มัน่ปรารถนาทีจ่ะด ารงตนใหเ้ป็นสมาชกิขององคก์ร ของ สเตยีร ์(Steer, 1977) 
 
วิธีการด าเนินวิจยั 
1. การก าหนดประชากรและขนาดตวัอยา่ง  

ประชากรเป้าหมาย คอื เจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแก้ว ทัง้สิน้ 1,122 ราย (อ้างองิใน
ระบบโปรไฟล ์ฐานขอ้มลูสหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว ปี 2563 สบืคน้เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2564)    
ผูศ้กึษาใช้การค านวณโดยใช ้สูตรในการค านวณของTaro Yamane เพื่อให้ไดข้อ้มลูที่ใกล้เคยีง
ความจรงิมากทีสุ่ด ไดข้นาดตวัอยา่ง ทัง้สิน้ 295 ราย 
2. วธิกีารสุ่มตวัอยา่ง  
   เป็นการเก็บขอ้มูลในลกัษณะการวจิยัเชงิส ารวจ โดยมกีลุ่มประชากรที่ใช้ในการศกึษา 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยสุ่มใหเ้จา้หน้าทีส่หกรณ์ในจงัหวดัแกว้ เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เมื่อแบบสอบถามผ่านการอนุมตัจิากอาจารยท์ี่ปรกึษา  ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒหิรอืผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง ( IOC) ได้ค่าเท่ากบั 
0.94 และได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กบัผูบ้รโิภคจ านวน 30 คน แล้วน ามาหา
คาความเชื่อมัน่ (Reliability) ไดค้่าเท่ากบั 0.910 

สามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ 
ส่วนที ่1 แบบสอบถามปจัจยัเกี่ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของเจา้หน้าทีส่หกรณ์ โดยให้

เลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ  รายได ้ระดบัการศกึษา และ
อายกุารท างาน 

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน แบ่งเป็น 8 ด้าน 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมสิง่แวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการ
พฒันาศกัยภาพ ความก้าวหน้าและความมัน่คง ความสมัพนัธ์อนัดใีนการท างานร่วมกนั สทิธิ
ส่วนบุคคล ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวั และความภูมใิจในองค์กรที่มี
คุณค่าทางสงัคม 
 ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ต่อความผูกพนัต่อองคก์ร แบ่งเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 1 ความเชื่อมัน่อย่างแรกกลา้  ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร มคีวามเต็ม
ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามปฏบิตังิานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร และมคีวามมุ่งมัน่ ปรารถนาทีจ่ะ
ด ารงตนใหเ้ป็นสมาชกิขององคก์ร 
4. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัท าการเกบ็ขอ้มลู แบ่งเป็น 2  ประเภท ดงันี้ 
 4.1 ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามจ านวน  
295 ชุด ของเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแกว้ เพื่อน าเขา้สู่กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลู 

4.2 ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร  
บทความ หนงัสอืวชิาการ  แหล่งขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต  รวมถงึงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  เพื่อน ามา
ก าหนดกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นวจิยั  และรา่งแบบสอบถาม 

 
วิธีการและสถิติท่ีใช้วิเคราะหข้์อมลู : 
 1. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา เพื่ออธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้  ดงันี้ 
  1.1. การแจกแจงความถี ่(Frequency) ใชว้เิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของขนาดตวัอยา่ง 
  1.2. ค่ารอ้ยละ (Percentage) ใชว้เิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของขนาดตวัอยา่ง 
  1.3. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) ใช้คู่กนัเพื่อ
แสดงการกระจายขอ้มลู ใช้แปลความหมายขอ้มลู เพื่ออธบิายปจัจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแกว้ 
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจยัส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในจงัหวดั
สระแก้ว ได้แก่ เพศ  อายุ  รายได้ ระดบัการศึกษา และอายุการท างาน ใช้สถติิเชงิพรรณนา  
คอื  การหาค่าความถี ่(Frequency)  และการหาค่ารอ้ยละ (Precentage) 
 ส่วนที ่2  เป็นส่วนทีเ่กีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัคุณภาพชวีติในการท างานของ
เจา้หน้าที่สหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว ใช้สถติเิชงิพรรณนา  คอื  การหาค่าเฉลีย่ (Mean)  และการ
หาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 ส่วนที่ 3  เป็นส่วนทีเ่กี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัความผูกพนัต่อองคก์รของ
เจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแกว้ใชส้ถติเิชงิพรรณนา  คอื  การหาค่าเฉลีย่ (Mean)  และการหา
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)    
 2.  การวเิคราะห์โดยใช้สถติเิชงิอนุมาน (Inferential  Statistic) เป็นสถติทิีใ่ช้ทดสอบ
สมมตฐิานการวจิยั  เพื่อแสดงถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรต้น  และตวัแปรตาม โดยสถติทิีใ่ชใ้น
การทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test (Independent  
Sample)  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One  Way  ANOVA) โดยใช้ค่า F–test    
และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูชนิดตวัแปรหลายตวั (Multiple  Regression  Analysis) 
 
ผลการวิจยั 

การน าเสนอสรุปผลการวิจยั ผู้วจิยัขอน าเสนอเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจยั              
ทีเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ดงันี้ 

1. การวเิคราะห ์ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อศกึษาปจัจยัคุณภาพชวีติในการท างานที่
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของเจา้หน้าที่สหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว จ านวน 295 ราย พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแก้ว ส่วนใหญ่เป็น เพศหญงิ อายุ 36-45 
ปี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมอีายุการท างาน 
15ปีขึน้ไป 

2. การศึกษาปจัจยัคุณภาพชวีิตในการท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว 
คุณภาพชวีติในการท างานของเจา้หน้าที่สหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอืด้านค่าตอบแทนที่
ยตุธิรรมและเพยีงพอ (มคี่าเฉลีย่ 3.80 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน .765) แสดงดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัคุณภาพชวีติใน 
               การท างานของเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแกว้ ในภาพรวม 

ปัจจยัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
ระดบัความคิดเหน็ต่อคณุภาพชีวิต

ในการท างาน  (n-295) 
x  S.D. การแปลผล 

1. ค่าตอบแทนทีย่ตุธิรรมและเพยีงพอ 3.80 .765 มาก 
2. สิง่แวดลอ้มทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั 4.00 .627 มาก 
3. โอกาสในการพฒันาศกัยภาพ 3.91 .849 มาก 
4. ความกา้วหน้าและความมัน่คง 3.85 .692 มาก 
5. ความสมัพนัธอ์นัดใีนการท างานรว่มกนั 4.11 .795 มาก 
6. สทิธสิ่วนบุคคล 4.01 .850 มาก 
7. ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวั 3.96 .778 มาก 
8. ความภมูใิจในองคก์รทีม่คีุณค่าทางสงัคม 4.16 .814 มาก 

ภาพรวม 3.98 .626 มาก 
 
3. การศึกษาปจัจยัความผูกพนัต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว โดย

ภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยน้อย
ทีสุ่ด คอืดา้นความมุง่มัน่จะด ารงตนใหเ้ป็นสมาชกิขององคก์ร (มคี่าเฉลีย่ 4.20 ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน .803) แสดงดงัตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเห็นต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแกว้ โดยภาพรวม 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
ระดบัความคิดเหน็ต่อความผกูพนั

ต่อองคก์ร  (n-295) 
x  S.D. การแปลผล 

1. ความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้การยอมรบัและค่านิยม
ขององคก์ร 

4.26 .803 มากทีสุ่ด 

2. ความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทพยายามปฏบิตังิานเพื่อ
องคก์ร 

4.30 .855 มากทีสุ่ด 

3. ความมุง่มัน่จะด ารงตนใหเ้ป็นสมาชกิขององคก์ร 4.20 .889 มาก 
รวม 4.16 .814 มาก 
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4. การทดสอบ สมมติฐานที่ 1 เจ้าหน้าที่สหกรณ์จงัหวดัสระแก้วที่มเีพศ อายุ รายได ้
การศกึษา อายุการท างานทีแ่ตกต่างกนั จะให้ระดบัความคดิเหน็ต่อความผูกพนัต่อองคก์รโดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 เป็นไปตามสมมตฐิาน                    

5. การทดสอบ สมมตฐิานที ่2 พบว่า ปจัจยัคุณภาพชวีติในการท างานทีส่่งผลต่อความ
ผูกพนัในองค์กรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในจงัหวดัสระแก้ว พบว่า คุณภาพชวีติในการท างานที่
ส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของเจา้หน้าที่สหกรณ์ในจงัหวดัสระแก้วมทีัง้หมด 6 ด้าน ไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม สิง่แวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภยั โอกาสในการ
พฒันาศักยภาพ สทิธสิ่วนบุคคล ความสมดุลระหว่างชวีิตการท างานและชวีติส่วนตวั ความ
ภูมิใจในองค์กรที่มีคุณค่าทางสังคม โดยด้านความภูมิใจในองค์กรมีค่าสูงที่สุด  โดยปจัจยั
คุณภาพชวีติในการท างานทีส่่งผลต่อความผกูพนั แสดงผลตาราง 3 

ตาราง 3 ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชงิพหุคณูของตวัแปร
โดยรวมของปจัจยัคุณภาพชวีติในการท างานของเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัสระแกว้ 

 

Model 

Unstandardlized  
Coefficients 

standardlized 
Coefficients 

t Sig 
Tole 

rance 
Vif 

B 
Std. 
Error 

Beta 

ค่าคงที ่ 0.52 .119  .438 .662   

1. ค่าตอบแทนที่
ยตุธิรรมและเพยีงพอ 

-0.72 .034 -.067 
-

2.127 
.034* .325 3.078 

2. สิง่แวดลอ้มทีถู่ก
ลกัษณะและปลอดภยั 

.124 .040 .096 3.122 .002* .348 2.873 

3.  โอกาสในการ
พฒันาศกัยภาพ 

.173 .037 .181 4.710 .000* .222 4.505 

4. ความกา้วหน้าและ
ความมัน่คง 

-.028 .044 -.024 -.644 .520 .235 4.260 

5. ความสมัพนัธอ์นัดี
ในการท างานรว่มกนั 

.056 .045 .055 1.242 .215 .166 6.015 

6. สทิธสิ่วนบุคคล .102 .032 .107 3.218 .001* .296 3.377 

7. ความสมดุล
ระหว่างชวีติการ
ท างานและชวีติ
ส่วนตวั 

.329 .039 .315 8.425 .000* .233 4.288 
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8. ความภมูใิจใน
องคก์รทีม่คีุณค่าทาง
สงัคม 

.353 .047 .354 7.510 .000* .147 6.793 

R Square .907       
 
อภิปรายผล 
 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในจงัหวดัสระแก้วที่มปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะมรีะดบัความ
ผูกพนัในองค์กรที่แตกต่างกัน ผลวิจยัพบว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์จงัหวดัสระแก้วที่มเีพศ อาย ุ
รายได้ การศึกษา อายุการท างานที่แตกต่างกนั จะให้ระดบัความคดิเห็นต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รโดยภาพรวมแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐพรรณ ชาญธญักรรม (2560) 
ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) 
ผลการวจิยัพบว่า ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร กรมชลประทาน (สามเสน) โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการปฏบิตังิาน และ
รายได้ต่อเดอืนต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ส่วนบุคลากรที่มสีถานภาพ และ
ต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รไมแ่ตกต่างกนั  
 คุณภาพชวีติในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของเจา้หน้าที่สหกรณ์ใน
จงัหวดัสระแก้ว ผลวจิยัพบว่า คุณภาพชวีติในการท างานทีส่่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของ
เจา้หน้าทีส่หกรณ์ในจงัหวดัสระแกว้มทีัง้หมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 
สิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการพฒันาศกัยภาพ สทิธสิ่วนบุคคล ความ
สมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวั ความภูมใิจในองค์กรที่มคีุณค่าทางสงัคม โดย
ดา้นความภมูใิจในองคก์ร มคี่าสูงทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วูธ สวนานนท ์(2561) ดา้น
ความภาคภูมใิจในองค์การ การเป็นองค์การมชีื่อเสยีง เป็นที่ยอมรบัและมบีทบาทส าคญัทาง
สงัคม จะท าให้พนักงานได้รบัการยอมรบัและพร้อมที่จะท าคุณประโยชนให้กบัสงัคมโดยผ่าน
การท างานให้แก่องค์การอย่างดทีี่สุดซึง่น าไปสู่ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ เนื่องจาก
เจา้หน้าทีส่หกรณ์ เป็นอาชพีทีม่คีวามมัน่คงและน่าท างาน มรีะบบการจดัการทีด่ใีนองคก์ร เป็น
ทีย่อมรบัของชุมชน และสหกรณ์ไดช้่วยเหลอื ใหค้วามรว่มมอืในการท ากจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อ
สงัคม จงึท าใหเ้จา้หน้าทีส่หกรณ์รูส้กึว่าองคก์รมคีุณค่าต่อสงัคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ปจัจยัคุณภาพชวีติในการท างาน ด้านค่าตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอมคี่าเฉลี่ย
น้อยทีสุ่ด สหกรณ์ควรให้ความส าคญัในการพจิารณาค่าตอบแทนใหก้บัเจา้หน้าทีเ่พื่อใชใ้นการ
ด ารงชีพ ตามปรมิาณที่ได้รบัผิดชอบและควรเพิม่บุคลกากรให้เพยีงพอกับปรมิาณงานของ



11 
 

สหกรณ์ และสหกรณ์ควรเพิม่สวสัดกิารด้านความมัน่คงให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เช่นการท า
ประกนัสงัคม ประกนัสุขภาพ ค่าล่วงเวลา เป็นต้น เพื่อเพิม่ขวญัและก าลงัใจให้กบัเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ในการปฏบิตังิาน 

2. ปจัจยัความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความมุ่งมัน่จะด ารงตนใหเ้ป็นสมาชกิขององคก์รมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สหกรณ์ควรมกีรอบงานที่มคีวามเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที ่
เพื่อที่ท าให้เจ้าหน้าที่ได้สามารถใช้ความรู้ ทกัษะ ในการปฏบิตังิานได้อย่างเต็มความสามรถ 
หากสหกรณ์ได้มอบหมายงานที่เกินขอบเขตงานที่ได้รบัผิดชอบ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิด
ความไมพ่งึพอใจ รูส้กึรกั และผกูพนัต่อองคก์รน้อยลง 

3. ปจัจยัคุณภาพชวีติในการท างาน ดา้นทีส่่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของเจา้หน้าที่
สหกรณ์จงัหวดัสระแกว้สงูทีสุ่ด คอืดา้นความภูมใิจในองคก์รทีม่คีุณค่าทางสงัคมสหกรณ์ควรจัด
กจิกรรมให้เจา้หน้าที่ได้มสี่วนร่วมต่อสงัคม เช่น จติอาสา พฒันาชุมชน บรจิาคเลอืด เป็นต้น 
และมีการจดัระบบ ก าหนดนโยบาย แผนการปฏิบตัิงานขององค์กร เพื่อน าไปสู่การรกัษา
บุคลากร และเพิม่ประสทิธผิลในการท างานใหก้บัองคก์รต่อไป 

4. ควรขยายการศกึษาเพิม่เตมิไปยงัสหกรณ์ในจงัหวดัอื่น เพื่อทีจ่ะสามารถน าผลวจิยั
มาพฒันาคุณภาพชวีติในการท างานของเจา้หน้าทีส่หกรณ์ใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 

5. การศึกษาครัง้นี้ เป็นการศึกษาวิจยัเพียงหน่วยงานสหกรณ์เพียงอย่างเดียว ใน
การศึกษาครัง้ต่อไปควรท าการศึกษาในองค์การอื่นๆ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานเอกชน หรอื หน่วยงานอื่นๆ เพิม่เตมิ เพื่อท าใหผ้ลการศกึษาวจิยัสามารถ
น าไปอา้งองิไดม้ากยิง่ขึน้ 

6. ควรท าการศกึษาเกี่ยวกบัตวัแปรอื่นๆ ทีม่คีวามเกี่ยวกบัตวัแปรที่มกีารศกึษากบัตวั
แปรในครัง้นี้ ยกตวัอย่าง เช่น แรงจงูใจในการท างาน บรรยากาศในการท างาน การท างานเป็น
ทมี เพื่อใหท้ราบถงึปจัจยัทีส่่งผลขัน้พืน้ฐานไดอ้ย่างครบถว้น  
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