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การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว
3) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว 4) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
5) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว กาหนดกลุ่มตัวอย่างตาม
สูตรคานวณของ Taro Yamane ได้ทงั ้ สิน้ จานวน 295 ราย เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล คือ
แบบสอบถาม สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเ คราะห์ท ดสอบหาค่ าความแตกต่ างค่ าที การวิเ คราะห์ท ดสอบหาค่ าความแตกต่ างความ
แปรปรวนทางเดียว Scheffé และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
มีรายได้20,001-30,000บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอายุการทางาน 15ปี ขน้ึ ไป ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทาสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ
อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อายุการทางาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 สาหรับการพิจารณา คุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อ
ความผูก พันในองค์กร พบว่า ปจั จัยที่ส่งผลต่ อความผูกพันในองค์ก รของเจ้าหน้ าที่สหกรณ์
จัง หวัด สระแก้ ว มีท ัง้ หมด 6 ด้า นได้แ ก่ ด้า นค่ า ตอบแทนที่ยุ ติธ รรมและเพีย งพอ ด้า น
สิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ด้านสิทธิส่วนบุคคล
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ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัวและด้านความภูมใิ จในองค์กรทีม่ คี ุณค่า
ทางสังคม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : คุณภาพชีวติ ในการทางาน,ความผูกพันต่อองค์กร,เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
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
บทนา
นับตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั สถานการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายใน
และภายนอกอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นสภาพแวดล้อมระดับโลก สภาพแวดล้อมระดับประเทศ
และสภาพแวดล้อมท้องถิน่ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นด้านภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและเทคโนโลยีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้องค์กรต่างๆต้องมีการ
ปรับปรุงระบบในการทางานให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ (สุโขทัยธรรมาธิราช,2553:26)
จากสถานการณ์ส่งผลให้องค์กรต่างๆต้องมีการทบทวนทัง้ นโยบาย แผนงาน การบริหารงาน
และการปฏิบตั งิ านในอนาคตเพื่อให้การดาเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเผชิญกับ
สภาพปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้อยูต่ ลอด
ในจังหวัดสระแก้วมีสหกรณ์ท่ดี าเนินธุรกิจจานวน 67 แห่ง แบ่งเป็ น 5 ประเภทตาม
ลักษณะการจดทะเบียนคือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนียน และสหกรณ์ทงั ้ 67แห่ง มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์อยู่ 1,122 ราย(อ้างอิงจาก
ระบบโปรไฟล์ฐานข้อมูลสหกรณ์จงั หวัดสระแก้วปี2563 สืบค้นวันที่ 10 สิงหาคม 2564)สหกรณ์
เป็ นองค์ก รภาคประชาชนดาเนินการภายใต้พระราชบัญ ญัติส หกรณ์โดยมีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ
เสริมสร้างผลประโยชน์ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกทุกคน ด้วยวิธกี ารช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยวิธกี ารรวมกลุ่ม(ศิรริ ตั น์ ศรีพนม,2559:หน้า1)โดยการ
ดาเนินการสหกรณ์ม ี 3 ส่วนที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งโดยประกอบด้วย 1)
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คณะกรรมการ 2)เจ้าหน้ าที่สหกรณ์ 3)สมาชิกสหกรณ์ ในการดาเนินการสหกรณ์งานทุกภาค
ส่วนของการดาเนินการนัน้ มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งและแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบอาชีพ ถ้าสหกรณ์ขาดการร่วมมือกันหรือขาดความเอาใจใส่ของ
ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจะก่อให้การดาเนินการสหกรณ์ทไ่ี ม่มคี วามเข้มแข็งและสหกรณ์มเี จ้าหน้าที่
เป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ เพราะการติดต่อเรื่องทีเ่ กี่ยวกับสหกรณ์
ต้อ งติด ต่ อ กับ เจ้า หน้ า ที่อ ยู่บ่ อ ยครัง้ ซึ่ง เจ้า หน้ า ที่เ หล่ านี้ จ ะเป็ น ปจั จัยส าคัญ ในการก าหนด
ความสาเร็จของสหกรณ์ การปรับเปลีย่ นการบริหารงานขององค์กรและการปรับเปลีย่ นนโยบาย
ของสหกรณ์นัน้ อาจส่งผลโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์เนื่องจากเจ้าหน้าที่มคี วามจาเป็ นต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับการบริหารงานและนโยบายของสหกรณ์ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ด้านทาง
กายและทางด้านจิตใจ จากผลกระทบนี้อาจส่งผลไปถึงความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านที่ลดลง
และทาให้คุณภาพชีวติ ในการทางานลดลง ในขณะเดียวหากสหกรณ์ไม่สามารถสร้างคุณภาพ
ชีว ิต ในการทางานให้ก ับเจ้าหน้ าที่ เจ้าหน้ าที่ก็จะมีค วามผูกพัน ต่ อ องค์กรน้ อ ยลง ( Richard
Steer, 1977)กล่าวไว้ว่าความผูกพันต่อองค์กรมีความสาคัญเนื่องจากเป็ นตัวเชื่อมระหว่างความ
ต้อ งการตัว บุ ค คลให้ เ กิด ความสอดคล้ อ งกับ เป้ า หมายองค์ ก ร ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รจึง มี
ความสาคัญทีจ่ ะช่วยให้องค์กรเกิดความสาเร็จ
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษา คุณภาพชีว ิต ในการทางานที่มผี ลต่ อความผูกพันต่ อ
องค์กรของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผบู้ ริหารสามารถนาข้อมูลใช้
เป็ นแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์กรของ
เจ้า หน้ า ที่ส หกรณ์ รวมถึง หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการวางแผนและ
พัฒนาการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าทีเ่ พื่อให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีคุณภาพและสหกรณ์สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างยังยื
่ น
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว
3. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว
4. เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว
จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
5. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
1.เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ในจังหวัดสระแก้วทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีระดับความ
ผูกพันในองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน
2.คุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใน
จังหวัดสระแก้ว
ขอบเขตของการวิ จยั
คุณภาพชีวติ ในการทางาน ได้แก่ 1)ค่าตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมและเพียงพอ 2)สิง่ แวดล้อมที่
ถู ก ลัก ษณะและปลอดภัย 3)โอกาสในการพัฒ นา 4)ความก้า วหน้ า และความมันคง
่ 5)
ความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วม 6)สิทธิส่วนบุคคล 7)ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางาน
และชีวติ ส่วนตัว 8)ความภาคภูมใิ จในองค์กรทีม่ คี ุณค่าทางสังคม
ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ร ได้แ ก่ 1)ความเชื่อ มันอย่
่ า งแรงกล้า ยอมรับ เป้ า หมายและ
ค่านิยมขององค์กร 2)มีความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทความพยายามปฏิบตั งิ านเพื่อประโยชน์ขององค์กร
3)มีความมุง่ มันปรารถนาที
่
จ่ ะดารงตนให้เป็ นสมาชิกขององค์กร
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้ น ได้แก่ 1)ค่าตอบแทนที่ยุตธิ รรมและเพียงพอ 2)สิง่ แวดล้อมที่ถูกลักษณะ
และปลอดภัย 3)โอกาสในการพัฒนา 4)ความก้าวหน้าและความมันคง
่ 5)ความสัมพันธ์อนั ดีใน
การทางานร่ว ม 6)สิทธิส่ วนบุค คล 7)ความสมดุล ระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่ว นตัว 8)
ความภาคภูมใิ จในองค์กรทีม่ คี ุณค่าทางสังคม วอลตัน (Richard E. Walton, 1973)
ตัวแปรตาม ได้แ ก่ 1)ความเชื่อ มันอย่
่ างแรงกล้า ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร 2)มีความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทความพยายามปฏิบตั งิ านเพื่อประโยชน์ขององค์กร 3)มีความ
มุง่ มันปรารถนาที
่
จ่ ะดารงตนให้เป็นสมาชิกขององค์กร ของ สเตียร์ (Steer, 1977)
วิ ธีการดาเนิ นวิ จยั
1. การกาหนดประชากรและขนาดตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว ทัง้ สิน้ 1,122 ราย (อ้างอิงใน
ระบบโปรไฟล์ ฐานข้อมูลสหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว ปี 2563 สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564)
ผูศ้ กึ ษาใช้การคานวณโดยใช้ สูตรในการคานวณของTaro Yamane เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ใกล้เคียง
ความจริงมากทีส่ ุด ได้ขนาดตัวอย่าง ทัง้ สิน้ 295 ราย
2. วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
เป็ นการเก็บข้อมูลในลักษณะการวิจยั เชิงสารวจ โดยมีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ได้ แ ก่ เจ้า หน้ า ที่ส หกรณ์ จ ัง หวัด สระแก้ ว ใช้ ว ิธ ีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยสุ่มให้เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ในจังหวัดแก้ว เป็นกลุ่มตัวอย่าง
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3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เมื่อแบบสอบถามผ่านการอนุ มตั จิ ากอาจารย์ท่ีปรึกษา ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ
0.94 และได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผูบ้ ริโภคจานวน 30 คน แล้วนามาหา
คาความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้ค่าเท่ากับ 0.910
สามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปจั จัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ โดยให้
เลือกตอบเพียงข้อเดียว แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และ
อายุการทางาน
ส่ ว นที่ 2 เป็ น ส่ ว นที่เ กี่ย วกับ ระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างาน แบ่ ง เป็ น 8 ด้ า น
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมสิง่ แวดล้อมที่ถู กสุ ขลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าและความมันคง
่ ความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน สิทธิ
ส่วนบุคคล ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว และความภูมใิ จในองค์กรที่ม ี
คุณค่าทางสังคม
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร แบ่งเป็ น 3
ด้าน ได้แก่ 1 ความเชื่อมันอย่
่ างแรกกล้า ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความเต็ม
ใจทีจ่ ะทุ่มเทความพยายามปฏิบตั งิ านเพื่อประโยชน์ขององค์กร และมีความมุ่งมัน่ ปรารถนาทีจ่ ะ
ดารงตนให้เป็นสมาชิกขององค์กร
4. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
4.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจานวน
295 ชุด ของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2 ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
บทความ หนังสือวิชาการ แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อนามา
กาหนดกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในวิจยั และร่างแบบสอบถาม
วิ ธีการและสถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล :
1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูลเบือ้ งต้น ดังนี้
1.1. การแจกแจงความถี่ (Frequency) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทัวไปของขนาดตั
่
วอย่าง
1.2. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทัวไปของขนาดตั
่
วอย่าง
1.3. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) ใช้คู่กนั เพื่อ
แสดงการกระจายข้อมูล ใช้แปลความหมายข้อมูล เพื่ออธิบายปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว
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ส่ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยส่ ว นบุ คคลของเจ้าหน้ าที่ส หกรณ์ ใ นจังหวัด
สระแก้ว ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และอายุการทางาน ใช้สถิติเชิงพรรณนา
คือ การหาค่าความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Precentage)
ส่วนที่ 2 เป็ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับระดับความคิดเห็นต่อปจั จัยคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และการ
หาค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 3 เป็ นส่วนทีเ่ กี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปจั จัยความผูกพันต่อองค์กรของ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้วใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และการหา
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistic) เป็ นสถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น และตัวแปรตาม โดยสถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การทดสอบสมมติฐ าน คือ การวิเ คราะห์ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ย t-test (Independent
Sample) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้ค่า F–test
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
การนาเสนอสรุปผลการวิจยั ผู้วจิ ยั ขอนาเสนอเป็ นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจยั
ทีเ่ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาปจั จัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว จานวน 295 ราย พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง อายุ 36-45
ปี มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีอายุการทางาน
15ปีขน้ึ ไป
2. การศึก ษาปจั จัยคุ ณภาพชีว ิตในการทางานของเจ้าหน้ าที่สหกรณ์ จงั หวัดสระแก้ว
คุณภาพชีวติ ในการทางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านค่าตอบแทนที่
ยุตธิ รรมและเพียงพอ (มีค่าเฉลีย่ 3.80 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน .765) แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อปจั จัยคุณภาพชีวติ ใน
การทางานของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว ในภาพรวม
ระดับความคิ ดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
ในการทางาน (n-295)
ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน
S.D.
การแปลผล
x
1. ค่าตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมและเพียงพอ
3.80
.765
มาก
2. สิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัย
4.00
.627
มาก
3. โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
3.91
.849
มาก
4. ความก้าวหน้าและความมันคง
่
3.85
.692
มาก
5. ความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
4.11
.795
มาก
6. สิทธิส่วนบุคคล
4.01
.850
มาก
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว 3.96
.778
มาก
8. ความภูมใิ จในองค์กรทีม่ คี ุณค่าทางสังคม
4.16
.814
มาก
ภาพรวม
3.98
.626
มาก
3. การศึกษาปจั จัยความผูกพันต่ อองค์กรของเจ้าหน้ าที่สหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยน้อย
ทีส่ ุด คือด้านความมุง่ มันจะด
่ ารงตนให้เป็นสมาชิกขององค์กร (มีค่าเฉลีย่ 4.20 ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน .803) แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว โดยภาพรวม
ระดับความคิ ดเห็นต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร (n-295)
ความผูกพันต่อองค์กร
S.D.
การแปลผล
x
1. ความเชื่อมันอย่
่ างแรงกล้าการยอมรับและค่านิยม
4.26
.803
มากทีส่ ุด
ขององค์กร
2. ความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทพยายามปฏิบตั งิ านเพื่อ
4.30
.855
มากทีส่ ุด
องค์กร
3. ความมุง่ มันจะด
่ ารงตนให้เป็นสมาชิกขององค์กร
4.20
.889
มาก
รวม
4.16
.814
มาก
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4. การทดสอบ สมมติฐานที่ 1 เจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัดสระแก้วที่มเี พศ อายุ รายได้
การศึกษา อายุการทางานทีแ่ ตกต่างกัน จะให้ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน
5. การทดสอบ สมมติฐานที่ 2 พบว่า ปจั จัยคุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่งผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้ าที่สหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางานที่
ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในจังหวัดสระแก้วมีทงั ้ หมด 6 ด้าน ได้แก่
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สิง่ แวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ สิทธิส่วนบุคคล ความสมดุลระหว่างชีว ิตการทางานและชีวติ ส่ วนตัว ความ
ภูม ิใ จในองค์ก รที่ม ีคุ ณ ค่ า ทางสัง คม โดยด้า นความภูม ิใ จในองค์ก รมีค่ า สูง ที่สุ ด โดยป จั จัย
คุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่งผลต่อความผูกพัน แสดงผลตาราง 3
ตาราง 3 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของตัวแปร
โดยรวมของปจั จัยคุณภาพชีวติ ในการทางานของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดสระแก้ว

Model
ค่าคงที่
1. ค่าตอบแทนที่
ยุตธิ รรมและเพียงพอ
2. สิง่ แวดล้อมทีถ่ ูก
ลักษณะและปลอดภัย
3. โอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ
4. ความก้าวหน้าและ
ความมันคง
่
5. ความสัมพันธ์อนั ดี
ในการทางานร่วมกัน
6. สิทธิส่วนบุคคล
7. ความสมดุล
ระหว่างชีวติ การ
ทางานและชีวติ
ส่วนตัว

Unstandardlized standardlized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Beta
Error

t

Sig

.438

.662

Tole
rance

Vif

0.52

.119

-0.72

.034

-.067

2.127

.034*

.325

3.078

.124

.040

.096

3.122

.002*

.348

2.873

.173

.037

.181

4.710

.000*

.222

4.505

-.028

.044

-.024

-.644

.520

.235

4.260

.056

.045

.055

1.242

.215

.166

6.015

.102

.032

.107

3.218

.001*

.296

3.377

.329

.039

.315

8.425

.000*

.233

4.288
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8. ความภูมใิ จใน
องค์กรทีม่ คี ุณค่าทาง
สังคม
R Square

.353

.047

.354

7.510

.000*

.147

6.793

.907

อภิ ปรายผล
เจ้าหน้ าที่สหกรณ์ ในจังหวัดสระแก้วที่มปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีระดับความ
ผูกพันในองค์กรที่แ ตกต่ างกัน ผลวิจยั พบว่า เจ้าหน้ าที่ส หกรณ์จงั หวัดสระแก้วที่มเี พศ อายุ
รายได้ การศึก ษา อายุการทางานที่แตกต่ างกัน จะให้ระดับความคิดเห็นต่ อความผูกพันต่ อ
องค์กรโดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560)
ศึก ษาเรื่อ งปจั จัยที่ม ีผ ลต่ อ ความผูก พันต่ อ องค์การของบุค ลากรกรมชลประทาน (สามเสน)
ผลการวิจยั พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กรมชลประทาน (สามเสน) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน และ
รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ส่วนบุค ลากรที่มสี ถานภาพ และ
ตาแหน่งงานทีแ่ ตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
คุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้ าที่สหกรณ์ใน
จังหวัดสระแก้ว ผลวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ในจังหวัดสระแก้วมีทงั ้ หมด 6 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม
สิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกสุขลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สิทธิส่วนบุคคล ความ
สมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว ความภูมใิ จในองค์กรที่มคี ุณค่าทางสังคม โดย
ด้านความภูมใิ จในองค์กร มีค่าสูงทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วูธ สวนานนท์ (2561) ด้าน
ความภาคภูมใิ จในองค์การ การเป็ นองค์การมีช่อื เสียง เป็ นที่ยอมรับและมีบทบาทสาคัญทาง
สังคม จะทาให้พนักงานได้รบั การยอมรับและพร้อมที่จะทาคุณประโยชนให้กบั สังคมโดยผ่าน
การทางานให้แก่องค์การอย่างดีท่สี ุดซึง่ นาไปสู่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ เนื่องจาก
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ เป็ นอาชีพทีม่ คี วามมันคงและน่
่
าทางาน มีระบบการจัดการทีด่ ใี นองค์กร เป็ น
ทีย่ อมรับของชุมชน และสหกรณ์ได้ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ต่อ
สังคม จึงทาให้เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์รสู้ กึ ว่าองค์กรมีคุณค่าต่อสังคม
ข้อเสนอแนะ
1. ปจั จัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน ด้านค่าตอบแทนทีย่ ุตธิ รรมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ ุด สหกรณ์ควรให้ความสาคัญในการพิจารณาค่าตอบแทนให้กบั เจ้าหน้าทีเ่ พื่อใช้ในการ
ดารงชีพ ตามปริมาณที่ได้รบั ผิดชอบและควรเพิม่ บุคลกากรให้เ พียงพอกับปริมาณงานของ
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สหกรณ์ และสหกรณ์ควรเพิม่ สวัสดิการด้านความมันคงให้
่
แก่ เจ้าหน้ าที่ส หกรณ์ เช่นการทา
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าล่วงเวลา เป็ นต้น เพื่อเพิม่ ขวัญและกาลังใจให้กบั เจ้าหน้ าที่
สหกรณ์ในการปฏิบตั งิ าน
2. ปจั จัยความผูกพันต่อองค์กร ด้านความมุ่งมันจะด
่ ารงตนให้เป็ นสมาชิกขององค์กรมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สหกรณ์ควรมีกรอบงานที่มคี วามเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
เพื่อที่ทาให้เจ้าหน้ าที่ได้สามารถใช้ความรู้ ทักษะ ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มความสามรถ
หากสหกรณ์ ได้มอบหมายงานที่เ กินขอบเขตงานที่ได้รบั ผิดชอบ อาจส่ งผลให้เจ้าหน้ าที่เกิด
ความไม่พงึ พอใจ รูส้ กึ รัก และผูกพันต่อองค์กรน้อยลง
3. ปจั จัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน ด้านทีส่ ่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์จงั หวัดสระแก้วสูงทีส่ ุด คือด้านความภูมใิ จในองค์กรทีม่ คี ุณค่าทางสังคมสหกรณ์ควรจัด
กิจกรรมให้เจ้าหน้ าที่ได้มสี ่วนร่วมต่อสังคม เช่น จิตอาสา พัฒนาชุมชน บริจาคเลือด เป็ นต้น
และมีก ารจัดระบบ ก าหนดนโยบาย แผนการปฏิบตั ิงานขององค์ก ร เพื่อ น าไปสู่การรักษา
บุคลากร และเพิม่ ประสิทธิผลในการทางานให้กบั องค์กรต่อไป
4. ควรขยายการศึกษาเพิม่ เติมไปยังสหกรณ์ใ นจังหวัดอื่น เพื่อทีจ่ ะสามารถนาผลวิจยั
มาพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทางานของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
5. การศึก ษาครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาวิจ ยั เพีย งหน่ ว ยงานสหกรณ์ เ พีย งอย่า งเดีย ว ใน
การศึก ษาครัง้ ต่ อ ไปควรท าการศึก ษาในองค์การอื่น ๆ เช่ น หน่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน หรือ หน่วยงานอื่นๆ เพิม่ เติม เพื่อทาให้ผลการศึกษาวิจยั สามารถ
นาไปอ้างอิงได้มากยิง่ ขึน้
6. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ ทีม่ คี วามเกี่ยวกับตัวแปรที่มกี ารศึกษากับตัว
แปรในครัง้ นี้ ยกตัวอย่าง เช่น แรงจูงใจในการทางาน บรรยากาศในการทางาน การทางานเป็ น
ทีม เพื่อให้ทราบถึงปจั จัยทีส่ ่งผลขัน้ พืน้ ฐานได้อย่างครบถ้วน
เอกสารอ้างอิ ง
ศิรริ ตั น์ ศรีพนม (2559) ปจั จัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจนั ทบุร ี จากัด งานนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาหรับ ผูบ้ ริหารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ (2554) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานของสหกรณ์ :
กรณี ศึก ษาสหกรณ์ ห มู่บ้ า นสหพร จ ากัด จัง หวัด นครปฐม. มหาวิท ยาลัย มหิด ล/
กรุงเทพฯ.
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