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การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ :
กรณีศึกษาบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
The Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment :
A Case Study of The Personnel in Office of The Permanent Secretary for Agricultural and
Cooperatives
นุชจิรา ตะสุ1 และธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ1
Nuchjira Tasu1 and Taninrat Rattanapongpinyo1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการ กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 357 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการ
ทํางานตามแนวคิดของ Huse และ Cummings แบบสอบถามความผูกพันตอองคการตามแนวคิดของ Steers
และแบบสอบถามปญหาและขอเสนอแนะ การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient) และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก
คา ความถี่ (Frequency) ค า รอ ยละ
(Percentage) ค า เฉลี่ ย ( X ) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย พบวา 1.ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลดานเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร ไมมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร สวนปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลดานอายุ ระยะเวลาในการรับ
ราชการ และอัตราเงินเดือน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2.คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันตอองคการ

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the relational between quality of work life and
organizational commitment. The samples were 357 people in office of the permanent secretary for
agricultural and cooperatives. The instruments were employer engagement questionnaire, quality of
work life from Huse and Cumming Theory, and organizational commitment from Steers’ Theory and
problems and suggestion questionnaires. The collected data was analyzed in terms of Pearson’s
product Moment Correlation Coefficient and descriptive statistics were terms frequency, percentage,
means, and standard deviations. The result of the study revealed that 1) The genders, the education
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levels and types of personnel were not relationship with organizational commitment but the personnel’s
age, the period of time, and the salary were relationship in the same way as organizational commitment
with significantly different level at 0.05 2) The quality of work life of personnel were relationship in the
same way as organizational commitment with significantly different level at 0.05
Keywords : quality of work life, organizational commitment
E-mail : ann_su@hotmail.com

คํานํา
องคการทุกองคการจะประสบผลสําเร็จและบรรลุตามจุดหมายปลายทางที่กําหนดไวไดหรือไม ขึ้นอยูกับ
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ใ นองค ก ารให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ในบรรดาทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ใ นองค ก าร
ประกอบดวย คน เงิน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี นั้น คนหรือที่เรียกวาทรัพยากรมนุษยถือวา
เปนปจจัยสําคัญระดับแนวหนาที่นําความสําเร็จมาสูองคการ เพราะคน คือ กุญแจแหงความสําเร็จ การประสบ
ความสําเร็จขึ้นอยูกับคนและการบริหารคน หากองคการไดคนที่มีความรูความสามารถ รูจักใหความสําคัญกับคน
ใหโอกาส พัฒนา และจูงใจใหอยูกับองคการ องคการนั้นก็จะประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน (ศุภณัฐ ชูชิน
ปราการ 2548: 25) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในการทํางานจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมาก เพราะเปน
ป จ จั ย ที่ ทํ า ให ค นเกิ ด ความพึ ง พอใจในการทํ า งาน มี ข วั ญ และกํ า ลั ง ใจที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ส ง ผลให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคการ
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) เปนลักษณะการทํางานที่ทําใหบุคคลนั้นเกิด
ความรูสึกเปนสุขจากสภาพที่ตนเองไดรับขณะปฏิบัติงาน การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงถือเปนวิธีการ
หนึ่งในการพัฒนาองคการเพราะมีผลกระทบโดยตรงตอตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูภายในองคการ การมีคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดีขึ้นจะทําใหพนักงานมีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
ใหกับองคการ ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานจะสงผลตอองคการ 3 ประการ ประการแรก ชวยเพิ่มผลผลิตของ
องคการ ประการที่สองชวยเพิ่มพูนขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานตลอดจนเปนแรงจูงใจแกพนักงานในการ
ทํางาน และประการสุดทาย คุณภาพชีวิตในการทํางานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (Huse and
Cummings, 1985: 198-199) การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานถือวาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาองคการ ซึ่ง
จะกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการ กลาวคือมีความสัมพันธในทางบวกระหวาง
คุณภาพชีวิตการทํางาน กับความพึงพอใจในงานและชีวิต (Campbell 1977: 236-237) คุณภาพชีวิตการทํางานมี
เปาหมายอยูที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานที่ทําซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ทํางาน (ผจญ เฉลิมสาร, 2548 : 24) ที่สําคัญคือ คุณภาพชีวิตในการทํางานจะ
นําไปสูความผูกพันตอองคการได (Hackman and Suttle 1977) เทานั้น แตสงผลไปถึงคุณภาพชีวิตสวนตัว ชีวิต
ในครอบครัว และรูปแบบของการดําเนินชีวิตอีกดวย (เสนาะ ติเยาว 2546 : 7)
จากการศึ ก ษาแนวทางในการที่ จ ะทํ า ให บุ ค คลทํ า งานกั บ องค ก ารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น พบว า
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการนั้นเปนไปในลักษณะแลกเปลี่ยนกัน(March and Simon, 1958: 84) นั่นคือ
องคการคาดหวังใหบุคคลทุมเทความรูความสามารถในการทํางานเพื่อตอบสนองเปาหมายขององคการใหบรรลุ
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ในทางกลับกันบุคคลยอมมีเปาหมายสวนตนและคาดหวังวาองคการจะสามารถตอบสนองเปาหมายที่เขาตองการ
ได ซึ่งหากเปนดังที่คาดหวัง บุคลากรก็จะมีความจงรักภักดีและผูกพันตอองคการ ตองการที่จะปฏิบัติงานใน
องคการนั้นตอไป จึงเปนหนาที่ขององคการที่จะตองจัดการบริหารองคการที่เอื้อตอการดูแลรักษาบุคลากรที่พึง
ประสงคใหคงอยูกับองคการใหนานที่สุด หรือสรางความผูกพันตอองคการนั่นเอง ทั้งองคกรและตัวบุคคลตางไดรับ
ความพึงพอใจดวยกันทั้งสองฝาย อันเปนผลใหองคกรสามารถดําเนินกิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวได
ในที่สุด
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนองคการหนึ่งในระบบราชการ (Bureaucracy) ที่มี
จุดมุงหมายเชนเดียวกับองคการโดยทั่วไปที่ตองการใหบุคลากร ซึ่งไดแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานในทางที่ทุมเทความรูความสามารถใหกับหนวยงาน ตองการรักษา พัฒนา และเพิ่มขีดสมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการปฏิบัติงานใหบรรลุพันธกิจ มุงสูวิสัยทัศน จนสามารถพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของระบบราชการไทยใหเกิดความยั่งยืนตามแนวคิดหลักเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award - PMQA) ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่
28 มิถุนายน พ.ศ.2548 ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นํามาใชในการพัฒนาระบบราชการไทย
ผูวิ จั ย ในฐานะบุ คลากรที่ ปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นองค ก ารภาครั ฐ สั ง กั ด สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพราะเกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงานใน
เรื่องของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award ; PMQA)
ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่
ดีขึ้น เกิดความรูสึกผูกพันตอองคการมากขึ้น และสามารถเปนแนวทางสําหรับผูบริหารในการพิจารณาประกอบการ
บริหารจัดการเพื่อวางแผนกําลั งคน การสรางแรงจูง ใจใหบุ คลากร มีความผูก พัน พั ฒนางาน และสรา งเสริ ม
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคการ ซึ่งมีผลโดยตรงตอความสําเร็จขององคการในการดําเนินงานตาม
พันธกิจตางๆที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบราชการตอไป
วัตถุประสงค
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กลุ ม ประชากรคื อ บุ ค ลากรในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได แ ก ข า ราชการ
พนักงานราชการ และลูกจาง จํานวน 357 คน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (X)

-

-

ตัวแปรตาม (Y)

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ประเภทบุคลากร
ระยะเวลาในการรับราชการ
อัตราเงินเดือน

ความผูกพันตอองคการ
- ความเชื่ออยางแรงกลาในการยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคการ
- ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม
อยางมากเพือ่ องคการ
- ความปรารถนาอยางยิ่งยวดที่จะรักษา
ไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคการ

คุณภาพชีวิตการทํางาน
รายไดและผลประโยชนตอบแทน
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ
การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
สังคมสัมพันธ
ธรรมนูญในองคการ
ภาวะอิสระจากงาน
ความภูมใิ จในองคการ

อุปกรณและวิธีการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล แบบสอบถามคุณภาพ
ชีวิตการทํางานตามแนวคิดของ Huse และ Cummings แบบสอบถามความผูกพันตอองคการตามแนวคิดของ
Steers และแบบสอบถามปญหาและขอเสนอแนะ การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient) และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการทดลองและวิจารณ
1. การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล กับความผูกพันตอองคการของบุคลากรใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พบวา ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลในดานเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร ไมมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ความผู ก พั น ต อ องค ก ารที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 แสดงว า เพศ สถานภาพ ระดั บ
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การศึกษา และประเภทบุคลากร ไมมีผลทําใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมี
ความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้นหรือนอยลง แตปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลอีก 3 ดาน ไดแก อายุ ระยะเวลาในการ
รับราชการ และอัตราเงินเดือน พบวา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในทิศทางเดียวกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ระยะเวลาในการรับราชการ มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.336 รองลงมาคืออัตราเงินเดือน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)เทากับ
0.267 และอายุ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.245 ตามลําดับ แสดงวา อายุ ระยะเวลาในการรับ
ราชการ และอัตราเงินเดือน มีผลทําใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความผูกพัน
ตอองคการเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคการ
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ประเภทบุคลากร
ระยะเวลาในการรับราชการ
อัตราเงินเดือน
รวม

ความผูกพันตอองคการ
r
p
- 0.111
0.164
0.245
0.000
0.113
0.079
- 0.101
0.306
0.115
0.342
0.336
0.000
0.267
0.000
0.123
0.127

2. การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน กับความผูกพันตอองคการของบุคลากรใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 8 ดาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในทิศทาง
เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.461
โดยสามารถ
เรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปหาน อ ยได ดั ง นี้ ความภู มิ ใ จในองค ก าร มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ (r) เท า กั บ 0.619
รองลงมาคือรายไดและประโยชนตอบแทน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.482 ธรรมนูญในองคการ มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.480 การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานและสังคมสัมพันธ มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากันคือ 0.453 สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ
0.435 ภาวะอิสระจากงาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.405 และความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.362
แสดงวา ความเหมาะสมของรายไดและประโยชนตอบแทน
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ความกาวหนาและความมั่นคงใน
งาน สังคมสัมพันธ ธรรมนูญในองคการ ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองคการ ลวนมีผลทําใหบุคลากร
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความผูกพันตอองคการเพิ่มมากขึ้น
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ
ความผูกพันตอองคการ
r
p
0.482
0.000
0.435
0.000
0.453
0.000
0.362
0.000
0.453
0.000
0.480
0.000
0.405
0.000
0.619
0.000
0.461
0.000

คุณภาพชีวิตการทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายไดและประโยชนตอบแทน
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
สังคมสัมพันธ
ธรรมนูญในองคการ
ภาวะอิสระจากงาน
ความภูมใิ จในองคการ
รวม

สรุปผลและเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. ป จ จั ย พื้ น ฐานส ว นบุ ค คลด า นเพศ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา และประเภทบุ ค ลากร ไม มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สวน
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลดานอายุ ระยะเวลาในการรับราชการ และอัตราเงินเดือน มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ระยะเวลาในการรับ
ราชการ และอั ตราเงินเดื อ น ยิ่ง บุคลากรมีอ ายุเพิ่ ม มากขึ้ น ระยะเวลาในการรั บ ราชการมากขึ้น และอั ตรา
เงินเดือนสูงขึ้นมากเทาใด ความผูกพันที่มีตอสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณก็จะยิ่งมีมากขึ้นดวย
ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายหรือแนวทางบริหารที่เหมาะสมไดโดยคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลในดาน
อายุ ระยะเวลาในการรับราชการ และอัตราเงินเดือน โดยไมตองคํานึงถึงเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ประเภทของบุคลากรในองคการ เนื่องจากไมมีผลตอความรูสึกผูกพันตอองคการ
2. คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา
บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวยขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน
ราชการ มีความเห็นวา คุณภาพชีวิตการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณอยูในระดับ
ปานกลาง และสวนใหญมีความพึงพอใจตอการมีคุณภาพชีวิตการทํางานในดานสังคมสัมพันธ การพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ความภูมิใจในองคการ และภาวะอิสระจากงาน แสดงวา บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุน
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เอื้ออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา ไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นเปนอยางดี
ผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ทํา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ไดแก งานที่ไดใชทักษะและความสามารถหลากหลาย งานมีความทาทาย งานที่ผูปฏิบัติมีความเปนตัวของตัวเอง
ในการทํางาน งานที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ และงานที่ผูปฏิบัติไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน บุคลากรมี
ความสมดุล ในช ว งของชี วิ ต ระหว า งผู ป ฏิ บั ติ งานกั บ ช ว งเวลาอิ สระจากงาน มี ช ว งเวลาที่ ได ค ลายเครี ย ดจาก
ภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ และที่สรางกําลังใจในการปฏิบัติงานกับองคการไดดีอยางยิ่งคือ ความรูสึกของบุคลากรที่
มีความภาคภูมิใจ ที่ไดปฏิบัติงานในองคการ เพราะหากบุคลากรยิ่งรูสึกภูมิใจในองคการก็จะยิ่งชี้ใหเห็นวาบุคลากร
จะมีความเชื่ออยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
มีความเต็มใจที่จะทุมเทความ
พยายามอยางมากเพื่อองคการ และตองการที่จะอยูปฏิบัติงานในฐานะเปนบุคลากร เปนเจาหนาที่คนหนึ่งของ
องคการอยางแนวแน ไมคิดหรือมีความตองการที่จะลาออกจากการเปนสมาชิกขององคการ นั่นหมายถึงคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานทั้ง 8 ดาน ลวนมีผลตอความผูกพันตอองคการ และโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานความภูมิใจในองคการ จะชวยใหเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ นั่นเอง
ขอเสนอแนะ
1. จากการวิจัยพบวาบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานโดยรวมในระดับปานกลาง และความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก ดังนั้นหากสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานขององคการที่ยังคงอยูในระดับปานกลางใหเพิ่มมากขึ้นได จะชวยสงผลใหสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนองคการที่บุคลากรมีความรักและรูสึกผูกพันกับองคการมากที่สุดหนวยงานหนึ่ง สงผลให
เปนองคการที่นาทํางานดวย คนอยากเขามาทํางานในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณกันมากขึ้น ดวย
เหตุนี้ในอนาคตองคการจะสามารถเลือกหรือคัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพไดตรงตามความตองการ ประกอบกับ
สามารถดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award ; PMQA) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดเปนอยางดี
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความสําเร็จขององคการตามพันธกิจที่ไดรับใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นไป
2. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรมีกลยุทธที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
และความผูกพันตอองคการ มุงเนนและใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตในการทํางานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ
กับสภาพสังคมในปจจุบัน ธรรมนูญในองคการ ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ผูที่สนใจทําการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธ หรืออาจสงผลกับความผูกพัน
ตอองคการ ในดานตางๆ เชน ขวัญและกําลังใจ ความเครียด บรรยากาศองคการ ทัศนคติตอผูบังคับบัญชา
วัฒนธรรมองคการ และภาวะผูนํา เปนตน และควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโดยใช
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การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) จากการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรม เพื่อใหไดรายละเอียดของ
ขอมูลเปนจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อาจใชตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการใน อาชีพ
และองคการอื่นๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความกาวหนาขององคการ
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