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การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชวีติการท างาน และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การและ
สงัคม รวมทัง้ศกึษาความสามารถในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การและ
สงัคมของทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน
บรษิทัเอกชน ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นพนักงานบรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง 
จ านวน 352 คน โดยใชแ้บบสอบถามซึง่ประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื 1) แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคล   
2) แบบสอบถามทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3) แบบสอบถามคุณภาพชวีติการ
ท างาน 4) แบบสอบถามพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร และ 5) แบบสอบถามพฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม แบบสอบถามส่วนที ่2 ถงึ 5 มคี่าความเชื่อมัน่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั .872, .886, .873 และ .843 ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 1) ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม 2) คุณภาพชีวิตการท างานมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม 3) ทศันคตต่ิอหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านแนวโน้มในการปฏบิตัิ คุณภาพชวีิตการท างานด้านการพฒันา
ศกัยภาพของผู้ปฏบิตัิงาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ และด้านความภาคภูมใิจในองค์การ สามารถร่วมกนั
ท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารไดร้อ้ยละ 32.3 โดยพบว่า คุณภาพชวีติการท างาน
ด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตัิงานสามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ
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ไดม้ากทีสุ่ดรอ้ยละ 21.2 และ 4) ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
และดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิคุณภาพชวีติการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน ดา้น
สงัคมสมัพนัธ์ ด้านลกัษณะการบรหิารงาน  และด้านความภาคภูมใิจในองค์การ สามารถร่วมกัน
ท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมไดร้อ้ยละ 32.5 โดยพบว่า คุณภาพชวีติการท างานดา้น
ลกัษณะการบรหิารงานสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีองสงัคมได้มากที่สุดร้อยละ 
17.4 นอกจากนี้ยงัพบความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การและสงัคม
ระหว่างพนกังานทีม่อีายตุ่างกนั แต่ไมพ่บในปจัจยัส่วนบุคคลอื่น โดยพบว่า พนกังานทีม่อีายุมากกว่า 
38 ปี มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคม
โดยรวมสงูกว่าพนกังานทีม่อีายุ 30 – 38 ปี 

ผลทีพ่บนี้ท าให้เสนอแนะได้ว่า การเพิม่พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและ
สงัคมนัน้ องค์การหรอืผู้ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งควรส่งเสรมิให้พนักงานมทีศันคตทิีด่ต่ีอหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
โดยเฉพาะด้านการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานและด้านลกัษณะการบรหิารงานให้มากขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยควรพฒันาให้กบักลุ่มพนักงานที่มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดต่ีอองค์การ
และสงัคมต ่าก่อน ได้แก่ พนักงานอายุ 30 – 38 ปี ซึง่ควรท าการวจิยัเพื่อศกึษาหาวธิกีารที่มี
ประสทิธภิาพในการพฒันาทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและพฒันาคุณภาพ
ชวีติการท างานต่อไป 
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The objectives of this research were to study the relationships among attitudes toward 
sufficiency economy philosophy, quality of work life, and social and organizational citizenship 
behaviors, and to study the ability to forecast social and organizational citizenship behaviors of 
attitudes toward sufficiency economy philosophy and quality of work life of employees in a 
private company. Data was collected from samples of 352 employees in a private company 
using 5 questionnaires: 1) Demographic questionnaire 2) Attitudes toward sufficiency economy 
philosophy scale 3) Quality of work life scale 4) Organizational citizenship behaviors scale and 
5) Social citizenship behaviors scale. Reliabilities of the four scales (2 to 5) were computed, their 
Cronbach’s alpha coefficients were .872, .886, .873 and .843, respectively. 

The results of this study revealed that: 1) Attitudes toward sufficiency economy 
philosophy were positively related to social and organizational citizenship behaviors. 2) Quality 
of work life was positively related to social and organizational citizenship behaviors. 3) Attitudes 
toward sufficiency economy philosophy in the aspect of behavioral tendency, quality of work life 
in the aspect of development of human capacities, social integration and organizational pride 
could forecast organizational citizenship behaviors at 32.3 percent of which quality of work life in 
development of human capacities aspect made highest forecasting as 21.2 percent. And        
4) attitudes toward sufficiency economy philosophy in the cognitive  and behavioral tendency 
aspect, quality of work life in the development of human capacities, social integration, 
constitutionalism and organizational pride aspect could forecast social citizenship behaviors at 
32.5 percent of which quality of work life in the aspect of constitutionalism made highest 
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forecasting as 17.4 percent. In addition, this research found the differences of social and 
organizational citizenship behaviors between employees’ ages, but not among other personal 
factors, indicating that employees who were older than 38 years reported more of organizational 
citizenship behaviors and social citizenship behaviors as compared to those of employees who 
were younger than 38 years. 

The findings could suggest that to increase social and organizational citizenship 
behaviors, organization or stakeholders should aim at improving attitudes on sufficiency 
economy and develop the quality of work life particularly in development of human capacities 
and constitutionalism aspects continuously. Employees with low organizational and social 
citizenship behaviors, such as those who are younger than 38 years, should be the first priority 
group to get the improvement. Future study should investigate effective development methods 
for improving attitudes toward sufficiency economy philosophy and quality of work life. 
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บทท่ี 1 
 
 

บทน ำ 
 
 

1.1  ท่ีมำและควำมส ำคญัในกำรวิจยั 
 
 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกที่ต้องเผชญิกบัความท้าทายจากกระแสโลกา     
ภิวัตน์ (Globalization) ความสามารถในการหาก าไรที่ได้จากการเจริญเติบโตของรายได ้
(Profitability through Revenue Growth) เทคโนโลย ี(Technology) ทุนทางปญัญา (Intellectual 
Capital) และการเปลีย่นแปลงที่ไม่หยุดยัง้ (Nonstop Change) ท าให้องค์การและสงัคมต้องมกีาร
พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา (ธงชยั สมบรูณ์, 2549: 13-14) การสรา้งองคก์ารรวมทัง้สงัคมทีเ่กี่ยวขอ้งให้
มคีวามเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืเป็นความปรารถนาสูงสุดที่ทุกองค์การต้องการสรา้งให้เกดิขึ้น 
องค์การจงึมกีารแสวงหาค าตอบที่จะพฒันาและรกัษาความได้เปรยีบทางการแข่งขนั (ผลิน       
ภู่จรญู, 2551: 202-224) โดยมองว่าทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดในการพฒันาและ
การสรา้งความส าเรจ็ขององคก์ารและสงัคม เพราะมนุษยม์สีตปิญัญา ความรูค้วามสามารถ และ
ทกัษะในการบรหิารจดัการปจัจยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (ธงชยั สมบูรณ์, 2549: 
9; วรีะ อรญัญมงคล, 2552: 20) ดงันัน้องคก์ารจงึใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์
เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและความช านาญในการท างาน รวมถงึการ
มทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์าร ความพงึพอใจในงาน ความผูกพนัต่อองคก์าร และพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์าร ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีช่่วยสรา้งทุนทางสงัคมและเพิม่ผลการปฏบิตังิานของ
พนกังาน (Bolino, Turnley and Bloodgood, 2002: 505-522) อกีทัง้ช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพ
และความส าเรจ็ขององคก์าร (Organ, 1991a: 108-111) นอกจากพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
องคก์ารแลว้ สงัคมยงัคาดหวงัใหบุ้คลากรขององคก์ารมพีฤตกิรรมการเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม
ดว้ย โดยพจิารณาไปที่ลกัษณะความเป็นพลเมอืงด ี(ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2519: 16-22; โกวทิ 
ประวาลพฤกษ์ และคณะ, 2523: 85-86) และพฤตกิรรมของคนดทีีเ่ก่งตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
(ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ และดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2550: 56-57) เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาความ
เจรญิกา้วหน้าควบคู่กนัไปทัง้องคก์ารและสงัคม 



2 

 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดถู้กน ามาใชอ้ย่างกวา้งขวางและแพร่หลายในการ
แกป้ญัหาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมี
พระราชด ารสัเพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชวีิตของประชาชนในทุกระดบัตัง้แต่ระดบับุคคล
ครอบครวั ชุมชน จนถึงหน่วยงานภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้   
ก้าวทนัต่อยุคโลกาภวิตัน์ และเสรมิสรา้งพื้นฐานทางจติใจของคนในสงัคมให้มคีุณธรรม ความ
ซื่อสตัย์สุจรติ ความอดทน ความเพียร มสีติปญัญา และความรอบคอบ ในการสร้างสมดุล     
เพื่อพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทัง้ด้านวตัถุ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
(อภชิยั พนัธเสน, 2549: 3) ส าหรบัองคก์ารธุรกจิไดม้กีารน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้
กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นที่เป้าประสงค์และกิจกรรมของการ
บรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยภ์ายในองค์การ เช่น การพฒันาและการจดัการสภาพแวดล้อม
ภายใตห้ลกัการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คอื ความพอประมาณ ความมเีหตุผล และการมภีูมคิุม้กนัทีด่ ีซึง่อยู่บน
พืน้ฐานของความรูคู้่คุณธรรม โดยเน้นใหค้นเขา้ใจลกัษณะพืน้ฐานทางสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา การสรา้งความพรอ้มในการรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ การสร้างความสมดุล 
มัน่คง และความยัง่ยนืในระยะยาว ความพอดี พอประมาณ และรู้จกัตนเอง การมคีวามรู้คู่
คุณธรรม รวมถงึการพึง่พาตนเองและรบัผดิชอบต่อส่วนรวม ซึง่ส่งเสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมทีด่ใีน
การสรา้งความสงบสุขของคนทุกคนในสงัคม และการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืขององคก์าร เพื่อมุ่งไปสู่
ความสมดุลและความยัง่ยนืในการด ารงชวีติ การท างาน และการประกอบกจิการของบุคคลและ
องคก์าร (สมบตั ิกุสุมาวล,ี 2553: 293-335) โดยเป็นทีค่าดหวงัว่าทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลมพีฤติกรรมที่ดี ซึ่งผู้วิจยัพิจารณาไปที่พฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีองบุคคลทีม่ต่ีอองคก์ารและสงัคมควบคู่กนั 

นอกจากน้ีคุณภาพชวีติการท างานเป็นปจัจยัส าคญัทีพ่นักงานให้ความสนใจ เน่ืองจาก
การจา้งงานในปจัจบุนัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งและสวสัดกิารทีส่งูเพยีงอยา่งเดยีวไม่ใช่เป้าหมายของ
พนกังานอกีต่อไป หากแต่ตอ้งการบรรยากาศการท างานทีเ่กื้อหนุนต่อความส าเรจ็และการสรา้ง
นวตักรรม การไดเ้ป็นตวัของตวัเองและความสมดุลในการใชช้วีติ เช่น การมคีรอบครวัทีอ่บอุ่น
และมคีวามสุข การได้พกัผ่อนอย่างเพยีงพอ การมสี่วนร่วมในการพฒันาองค์การและสงัคม   
เป็นตน้ (ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน์, 2551: 111) อย่างไรกต็ามคุณภาพชวีติการท างานครอบคลุมทัง้ผลตอบแทน
และประโยชน์ทีไ่ดร้บั โอกาสในการมสี่วนร่วมและความก้าวหน้าในองค์การ ความมัน่คงในงาน 
ประเภทของงาน คุณสมบตัขิององคก์าร และการมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (Riggio, 1996: 
649-660) โดยเป็นที่เชื่อว่าคุณภาพชวีติการท างานช่วยส่งเสรมิสุขภาพกายและสุขภาพจติให้
บุคคลเกดิความรูส้กึทีด่ต่ีอตนเอง ต่องานและองคก์าร อนัน าไปสู่การพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคล
ทีม่คีุณภาพขององคก์าร ซึง่มขีอ้คน้พบว่าบุคลากรทีม่คีุณภาพชวีติการท างานทีด่จีะสามารถท างานได้
อยา่งมปีระสทิธผิล และส่งเสรมิใหม้คีวามเตม็ใจในการท าสิง่ต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่
องคก์ารก าหนดไว ้(Hackman and Sutte, 1977; Organ and Bateman, 1991) 
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การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัเลอืกศกึษาในบรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง ซึง่เป็นบรษิทัผลติและจ าหน่าย
ของเล่นทีม่ยีอดการจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศรอ้ยละ 95 รวม 65 ประเทศทัว่โลก โดยเป็นที่
ทราบว่าบริษัทได้รบัรางวัลชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขนัเศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติ      
จากคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารภิายใต้การก ากบั
ดูแลของส านักงานพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ด้วยการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาปรบัใช้ในธุรกิจหลงัจากประสบผลกระทบจากวกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ในช่วงปี พ.ศ. 
2550 ถงึ ปีพ.ศ. 2551 ซึ่งมกีารปรบัลดยอดการผลติลงรอ้ยละ 20 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิ 
บรษิัทดงักล่าวเลอืกที่จะลดการท างานล่วงเวลาของพนักงานแทนการปลดหรอืปรบัลดและ    
เลิกจ้าง และจดัโครงการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบกับภาวะเศรษฐกิจตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการแจกพันธุ์ลูกไก่ พันธุ์ปลา และเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อให้พนักงานได้น าไป
เสรมิสร้างรายได้เลี้ยงครอบครวั และน าผลผลิตที่ได้มาวางจ าหน่ายในสหกรณ์ของโรงงาน 
นอกจากนี้บรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน โดยมกีารน าระบบ
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานมาใชใ้นการบรหิารภายในองคก์าร เพื่อ
ควบคุม ลดความเสีย่ง และอนัตรายจากการปฏบิตังิานทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชวีติ และ
ทรพัย์สินของพนักงาน ซึ่งช่วยให้กระบวนการผลิตและสวสัดิภาพการท างานของพนักงาน
ภายในองค์การมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น โดยผู้วจิยัมคีวามสนใจศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชวีติการท างาน และพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคม รวมทัง้ศกึษาความสามารถในการท านายพฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การและสงัคม ของทัศนคติต่อหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทดังกล่าว เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่อาจน าไปใช้
ประโยชน์ต่อผู้บรหิารและนักทรพัยากรมนุษยใ์นองค์การในการก าหนดกลยุทธ์ วางแผน และ
การบรหิารจดัการใหเ้กดิประสทิธภิาพ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายขององคก์าร รวมทัง้เสรมิสรา้งให้
เกดิพฤตกิรรมทีด่ขีองบุคคลต่อไป 
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1.2  จดุมุ่งหมำยในกำรวิจยั 
 
 

การวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายดงัต่อไปนี้ 
1) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณภาพชวีติการท างาน และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมของพนกังาน 
2) เพื่อศกึษาความสามารถในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและ

สงัคม ของทัศนคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังาน 
 
 

1.3  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้จำกกำรวิจยั 
 
 

การวจิยัครัง้นี้คาดว่าจะท าใหเ้กดิประโยชน์ ดงันี้ 
1) ท าให้ได้ความรู้พื้นฐานทางวชิาการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมของพนกังาน  
2) ท าให้เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณภาพชีวติการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคมที่สามารถ
น าไปใชเ้ป็นความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัการวจิยัต่อไปในอนาคต 



บทท่ี 2 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  
 

การทบทวนเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่องทศันคตต่ิอหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชวีติการท างาน และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์าร
และสงัคมของพนักงานบรษิทัเอกชน ผูว้จิยัไดท้ าการประมวลแนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท าใหไ้ดก้รอบแนวคดิในการวจิยัทีบ่่งชีแ้นวโน้มความเกี่ยวขอ้ง
สมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมกบัตวัแปรอสิระ คอื ทศันคติ
ต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างาน ดงัจะไดก้ล่าวถงึโดยล าดบั
ต่อไป 
 
 

2.1  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม 
 
 

2.1.1  ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม 
 การศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
พบว่า มผีูใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารไวอ้ย่างหลากหลาย ซึง่ส่วนใหญ่
มลีกัษณะที่สอดคล้องกนั โดยมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นทางการในการให้ความร่วมมอื 
ความช่วยเหลอืและความเป็นมติร ซึ่งไม่ไดม้รีะบุไว้ในหน้าที่ทีต่้องปฏบิตั ิแต่พฤตกิรรมเหล่านี้
เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการด าเนินงานขององค์การ เนื่ องจากหากขาดพฤติกรรมเหล่านี้ไปแล้ว
ระบบต่าง  ๆในองคก์ารจะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้(Katz and Kahn, 1987: 275) เช่นเดยีวกบั
นกัวชิาการอกีหลายท่านทีใ่หค้วามหมายว่า เป็นพฤตกิรรมของพนักงานทีอ่งคก์ารไม่ไดก้ าหนด
ไว้ให้ปฏบิตั ิเกิดจากการตดัสนิใจด้วยตนเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัการให้รางวลัหรอืการลงโทษ
โดยตรง แต่พนักงานมคีวามเต็มใจกระท าเพื่อให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างดี 
(Organ, 1991b: 275; Greenberg and Baron, 1993: 185; Schnake and Dumler, 1997: 
216-229) รวมถงึพฤตกิรรมทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวใ้นค าบรรยายลกัษณะงาน และเป็นพฤตกิรรมทีพ่นักงาน
สมคัรใจท าเอง ไม่มกีารออกค าสัง่หรอืแนะน า ไม่เกี่ยวข้องกบัระบบการจ่ายผลตอบแทน การให้รางวลั
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ตามระบบการประเมนิผลขององค์การ หรอืประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นทางการ แต่เป็นพฤตกิรรมที่
ช่วยส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิประสทิธภิาพภายในองคก์าร (Johns, 1996: 149; Wagner and 
Rush, 2000: 379-391; Robbins, 2001: 21) ส าหรบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม
อาจพจิารณาไปถงึพฤตกิรรมของการเป็นพลเมอืงทีด่ ีโดย Sherwood (1974: 24-28 อ้างถงึใน 
ประไพ เจนคง, 2541: 37) ไดก้ล่าวไวว้่า การเป็นพลเมอืงทีด่จีะต้องเริม่ดว้ยการเป็นสมาชกิทีด่ี
ของครอบครวัเป็นประการแรก กล่าวคอื จะต้องมคีวามเคารพนับถือเชื่อฟงัซึ่งกนัและกนั มี
ความเมตตากรุณา ท างานในส่วนทีเ่ป็นหน้าทีข่องตน ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ต้องเป็นทีพ่ึง่พงิแก่
ผูอ้ื่นได้ ประการทีส่อง จะต้องเป็นสมาชกิทีด่ขีองโรงเรยีน มคีวามตัง้ใจเรยีนสม ่าเสมอ มคีวาม
ซื่อสตัย ์ยอมรบันบัถอืในสทิธขิองผูอ้ื่น เชื่อฟงัผูใ้หญ่ มคีวามรบัผดิชอบในทรพัยส์นิและชื่อเสยีง
ของทางโรงเรยีน มคีวามรว่มมอืในกจิกรรมของโรงเรยีน และประการสุดทา้ย จะต้องเป็นสมาชกิ
ทีด่ขีองสงัคมดว้ย คอื การรูจ้กัใชส้ทิธอิอกเสยีงอย่างระมดัระวงั ปฏบิตัติามกฎหมาย ค านึงถงึชุมชน
มากกว่าตนเอง ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของคนส่วนมาก และท าตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมดว้ย 
โดยดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และเพญ็แข ประจนปจัจนึก (2520: 1-2) ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมการ
เป็นพลเมอืงด ีคอื การทีบุ่คคลมจีรยิธรรมสูง หมายถงึ การมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามรบัผดิชอบ
ต่อหน้าที่มรีะเบยีบวนิัย มคีวามเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตวั สอดคลอ้งกบัลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีค่วรปลกูฝงัและส่งเสรมิใหม้ใีนคนไทย คอื 
คุณลกัษณะของความรบัผดิชอบ การมวีนิัยทางสงัคม ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และความกตญัญู
กตเวท ี(วนัเพญ็ พศิาลพงศ,์ 2540: 105-106) 
 การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัสนใจศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคม    
ซึง่การประมวลความหมายดงักล่าวท าใหเ้ขา้ใจไดว้่า พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร
และสงัคม หมายถงึ การกระท าที่ช่วยส่งเสรมิหรอืสนับสนุนให้เกดิประสทิธภิาพในการท างาน
ขององคก์าร และสรา้งความสงบสุขใหแ้ก่สงัคม 
 

2.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม 
 การศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารทีผ่่านมาองคก์ารส่วนใหญ่
ใหค้วามส าคญักบัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน จากพฤตกิรรมตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ที่พนักงานได้รบัมอบหมายเท่านัน้ แต่บทบาทในการท างานยงัครอบคลุมถึงพฤติกรรมอื่นๆ
นอกเหนือจากหน้าทีค่วามรบัผดิชอบซึง่ส่งผลกระทบต่องานดว้ย (Katz, 1964: 131-133) ทัง้นี้
พฤตกิรรมการท างานแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่(In-role Behavior) 
เป็นพฤตกิรรมที่องค์การก าหนดใหเ้ป็นความรบัผดิชอบของพนักงานอย่างชดัเจน โดยจะถูกน ามาใช้ใน
การพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานดว้ย และ 2) พฤตกิรรมนอกเหนือบทบาท (Extra-
role Behavior) เป็นพฤตกิรรมที่องค์การไม่ได้ก าหนดและระบุไวใ้นค าบรรยายลกัษณะงานให้
พนกังานต้องปฏบิตั ิแต่เป็นพฤตกิรรมทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสงัคมและส่งผลดต่ีอองคก์าร เช่น 
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การดูแลปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทั การให้ขอ้เสนอแนะในที่ประชุม เพื่อการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ขององคก์าร และการใหค้วามรว่มมอืในการท ากจิกรรมต่างๆ กบัองคก์าร เป็นตน้ 

การศกึษาพฤตกิรรมนอกเหนือบทบาท (Extra-role Behavior) ขององคก์ารในประเทศ
ทางด้านตะวนัตก ได้จ าแนกองค์ประกอบของการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การที่ถูกน ามาใช้ใน
การศกึษามากทีสุ่ดไว ้5 ดา้น ดงันี้ 1) พฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่น (Altruism) หมายถงึ การให้
ความช่วยเหลอืผู้อื่นในการท างานด้วยความสมคัรใจ เช่น การช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานที่เกิด
ปญัหาในการปฏบิตัิงานในทนัทกีารช่วยแนะน าพนักงานใหม่เกี่ยวกบัวธิกีารใช้วสัดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมอื เครื่องใช้ต่างๆ ในองค์การ และการช่วยเพื่อนร่วมงานปฏิบตัิงานที่ค้างไว้ เป็นต้น     
2) พฤตกิรรมการค านึงถงึผูอ้ื่น (Courtesy) หมายถงึ การกระท าทีแ่สดงถึงการค านึงถงึผูอ้ื่นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปญัหาการกระทบกระทัง่ที่อาจเกิดขึ้นตามมา เน่ืองจากการปฏิบตัิงานใน
องค์การต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การกระท าและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่ง         
อาจส่งผลกระทบต่อผูอ้ื่นในองคก์าร จงึควรค านึงถงึบุคคลอื่นดว้ย เช่น การเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น
ในการใชส้มบตัสิ่วนรวม 3) พฤตกิรรมความอดทนอดกลัน้ (Sportsmanship) หมายถงึ พฤตกิรรมของ
การมคีวามอดทนอดกลัน้ต่อความคบัขอ้งใจ การถูกรบกวน ความเครยีด หรอืความกดดนัต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ในองคก์ารดว้ยความเตม็ใจ เน่ืองจากในการท างานอาจมปีญัหาเกดิขึน้ได ้จงึจ าเป็นต้องใช้
ความอดทน แมม้สีทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งสทิธแิละความเป็นธรรม หรอืรอ้งทุกขไ์ด ้แต่การรอ้งทุกขจ์ะ
เพิม่ภาระให้กบัผู้บรหิารและเกิดการโต้เถียงกนัยดืเยื้อจนละเลยความสนใจในการปฏบิตังิาน    
4) พฤตกิรรมการใหค้วามรว่มมอื (Civic Virtue) หมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบ
และการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การ เช่น การมสี่วนร่วมและใหค้วามสนใจเขา้ร่วม
การประชุมขององค์การ การเกบ็รกัษาความลบั ความรูส้กึที่ต้องการพฒันาองค์การ การแสดง
ความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร เป็นต้น และ 5) พฤตกิรรม
การส านึกในหน้าที ่(Conscientiousness) หมายถงึ การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและสนองนโยบายของ
องคก์าร การตรงต่อเวลา การดแูลรกัษาเครือ่งมอืเครือ่งใชข้ององคก์าร ไมใ่ชเ้วลาในการปฏบิตังิาน
ไปกบังานส่วนตวัโดยบุคคลทีม่สี านึกในหน้าทีจ่ะสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และนโยบายของ
องคก์ารไดเ้ป็นอยา่งด ี(Organ, 1987: 8-13, 1990: 94-98, 1991a: 108-111; Muchinsky, 2000)  

 ต่อมา Organ, Podsakoff and MacKenzie (2006: 26) ไดร้วบรวมและสรุปองคป์ระกอบ
ของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารออกเป็น 7 ประเภท ซึง่รวมองคป์ระกอบ 4 ดา้นของ 
Johns (1996: 149-150) ไวด้ว้ย ไดแ้ก่ 1) พฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่น (Helping) คอื พฤตกิรรมที่
พนกังานเตม็ใจใหค้วามช่วยเหลอืกบับุคคลอื่นๆ ทีเ่กดิปญัหาการท างานในองคก์าร เพื่อป้องกนั
ความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้จากการท างานร่วมกนั 2) พฤตกิรรมการมนี ้าใจนักกฬีา (Sportsmanship) 
คอื พฤติกรรมที่พนักงานอดทนต่อความไม่สะดวกสบายในการท างาน โดยไม่แสดงความไม่    
พงึพอใจทัง้ทางด้านการกระท าและความคดิออกมา รวมไปถงึการมทีศันคตทิี่ดต่ีอการท างาน 
และพฤตกิรรมที่ไม่ต่อต้านกบับุคคลอื่นทีไ่ม่ได้ปฏบิตัติามแนวคดิของตนเอง 3) พฤตกิรรมการ
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ใหค้วามร่วมมอืและมสี่วนร่วมในกจิกรรมขององคก์าร (Courtesy and Cooperation) คอื พฤตกิรรม
การมสี่วนรว่มในกจิกรรมต่างๆ ขององคก์ารดว้ยความเตม็ใจ เช่น การเขา้ร่วมประชุม การเสนอ
ความคดิเหน็ต่อทีป่ระชุม เพื่อประโยชน์ขององคก์ารมากทีสุ่ด และ 4) พฤตกิรรมการยอมรบัและเชื่อ
ฟงัองคก์าร หรอืการส านึกในหน้าที ่(Organizational Compliance) คอื พฤตกิรรมทีพ่นักงานยอม
ปฏบิตัิตนตามกฎระเบยีบขององค์การ มคีวามทุ่มเทในการท างานให้กบัองค์การอย่างเต็มที่มี
ความรบัผดิชอบหน้าทีข่องตนเอง และการไมใ่ชท้รพัยากรขององคก์ารไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึง่
พฤติกรรมดงักล่าวถอืเป็นพฤติกรรมที่เกดิจากปจัจยัภายในของบุคคลนัน้ๆ หากไม่ได้ปฏบิตัิ
พฤตกิรรมดงักล่าวจะส่งผลใหเ้กดิความไม่สบายใจ และเกดิความส านึกผดิที่ไม่ไดก้ระท าพฤตกิรรม
เหล่านัน้และอธบิายองคป์ระกอบเพิม่เตมิ คอื 5) พฤตกิรรมความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร (Organizational 
Loyalty) คอื พฤตกิรรมความซื่อสตัย ์และมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร รวมถงึการสรา้งภาพลกัษณ์
ขององคก์ารในทางทีด่กีารปกป้องชื่อเสยีงขององคก์าร 6) พฤตกิรรมการคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์อง
บุคคล (Individual Initiative) คอื พฤตกิรรมในการรเิริม่สรา้งสรรค์ สิง่ใหม่เพื่อพฒันาการปฏบิตังิานที่
เหนือความคาดหวงัขององค์การ เช่น พฤตกิรรมการปรบัปรุงผลการปฏบิตังิาน พฤตกิรรมกระตอืรอืรน้
และความพยายามทุ่มเทท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ การอาสา
รบัผดิชอบท างานพเิศษทีน่อกเหนือจากหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนเองใหแ้ก่องคก์าร เป็นต้น 
และ 7) การพฒันาตนเอง (Self-Development) คอื พฤตกิรรมทีพ่นักงานมคีวามเตม็ใจทีจ่ะพฒันาความรู ้
ความสามารถ และทกัษะในการท างานของตนเองให้ดยีิง่ขึน้ เพื่อประโยชน์ในการท างานใหก้บั
องคก์าร เช่น การเขา้ร่วมฝึกอบรมและกจิกรรมต่าง  ๆทีเ่ป็นการพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง
การศกึษาหาความรูใ้หม่ๆ  เพิม่เตมิอยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การแล้ว การวจิยัในครัง้นี้ยงัมุ่งเน้นพฤติกรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมดว้ย ดงันัน้จงึไดม้กีารรวมรวมแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นพลเมอืงดี
ของสงัคม ซึง่ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2519: 16-22) กล่าวว่า ลกัษณะความเป็นพลเมอืงด ีคอื ลกัษณะ
นิสยัและการกระท าของบุคคลทีม่คีวามสอดคลอ้งกบักฎเกณฑท์างศาสนา กฎระเบยีบของสงัคม
หรอืกฎหมาย รวมถงึลกัษณะที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั โดยมลีกัษณะส าคญั
ดงันี้ 1) ความรูส้กึรบัผดิชอบ หมายถงึ ลกัษณะนิสยัและทศันคตขิองบุคคลทีเ่ป็นเครื่องผลกัดนั
ให้ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบของสงัคมการเคารพสทิธขิองผู้อื่น และปฏบิตัติามหน้าที่ของตนเอง
อยา่งเหมาะสม 2) วนิยัทางสงัคม หมายถงึ ความสามารถในการบงัคบัตนเองใหป้ฏบิตัติามกฎของสงัคม 
และกาลเทศะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไมต่อ้งมบีุคคลอื่นมาควบคุมหรอืลงโทษ 3) ความเอื้อเฟ้ือ หมายถงึ การ
แบ่งปนัสิง่ของใหแ้ก่ผูย้ากไรห้รอืขาดแคลน การเสยีสละ การเหน็ประโยชน์ของผูอ้ื่นมากกว่าของ
ตนเอง และเป็นการท าตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึ่งเป็นคุณธรรมที่
ส าคญัของมนุษยใ์นการอยู่รวมกนัเป็นหมู่คณะ คนที่มพีละก าลงัมคีวามสามารถย่อมจะช่วยเหลอื
ผูอ้ื่นทีอ่่อนแอกว่า และ 4) ความเกรงใจ หมายถงึ การยบัยัง้การกระท าทีอ่าจก่อใหเ้กดิการรบกวนความ
เสยีหาย และความไมส่ะดวกสบายแก่ผูอ้ื่น  



9 
 

ในท านองเดยีวกนั โกวทิ ประวาลพฤกษ์ (2523: 85-86) ไดแ้จกแจงลกัษณะความเป็น
พลเมอืงดไีว ้10 ประการ ไดแ้ก่ 1) มรีะเบยีบวนิัย 2) มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติและยุตธิรรม 3) ขยนั 
ประหยดัและยดึมัน่ในสมัมาชพี 4) ส านึกในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาต ิ5) รูจ้กั
คดิรเิริม่ วจิารณ์และตดัสนิอยา่งมเีหตุผล 6) กระตอืรอืรน้ในระบอบการปกครองประชาธปิไตย รกัและ
เทดิทนู ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์7) มพีลานามยัสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ 8) รูจ้กัพึง่ตนเอง
และมอุีดมคต ิ9) มคีวามภาคภูมแิละท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและทรพัยากรธรรมชาต ิ10) มคีวามเสยีสละ 
เมตตาอาร ีกตญัญูกตเวท ีกลา้หาญและสามคัคกีนั รวมถงึการแสดงพฤตกิรรมการเป็นพลเมอืงดขีอง
สงัคม 6 ประการ (Fenton, 1967: 25; กระมล ทองธรรมชาตแิละคณะ, 2546) คอื 1) การเป็นบุคคลที่
เคารพกฎหมาย 2) การเป็นบุคคลทีเ่คารพสทิธเิสรภีาพของบุคคลอื่น และเชื่อมัน่ในเกยีรตภิูมิ
ของตนเอง 3) การเป็นบุคคลทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละการกระท าของตน 4) การเป็นบุคคลทีม่ ี
เหตุผล มทีกัษะ ความสามารถในการแสวงหาความรู ้โดยสามารถแยกแยะสาระทีไ่ม่ตรงกบัความจรงิได ้
และรบัฟงัความคดิเหน็ของบุคคลอื่น 5) การเป็นบุคคลทีม่คีุณธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินชวีติ และ 
6) การเป็นบุคคลทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเขา้มามสี่วนรว่มในการแก้ปญัหาของสงัคมทีต่นสงักดัอยู ่

ในเรือ่งการศกึษาพฤตกิรรมของคนดทีีเ่ก่งตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดุจเดอืน 
พนัธุมนาวนิ และดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2550: 56-57) ไดจ้ดัแบ่งพฤตกิรรมบนพืน้ฐานลกัษณะ
พลเมืองดีดังกล่าวข้างต้นเป็น  4 กลุ่ม ได้แก่ 1) พฤติกรรมตามคุณธรรม เช่น ความ
ขยนัหมัน่เพยีร ความพอประมาณ ความอดทนอดกลัน้ การช่วยเหลอืเกื้อกูลผูอ้ื่น ความสามคัค ี
และการรู้จ ักประหยดัอดออม เป็นต้น 2) พฤติกรรมรบันวัตกรรม เป็นการแสดงถึงความ
ตระหนักของการเปลี่ยนแปลงมกีารยอมรบันวตักรรม แนวทาง หรอืหลกัการใหม่ๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งจะส่งเสรมิให้บุคคลมี่ความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ รอบตวั 3) พฤติกรรมที่ไม่
เบยีดเบยีนตนเอง เป็นพฤตกิรรมที่แสดงถงึการไม่ท าลายหรอืท ารา้ยตนเอง เช่น การอดออม 
การไม่ใชจ้่ายจนเกนิตวั การดูแลสุขภาพของตนเอง การไม่เสพสารเสพตดิ การบรโิภคสิง่ต่างที่
เป็นประโยชน์และมคีวามเหมาะสม เป็นต้น และ 4) พฤตกิรรมทีไ่ม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น เช่น ความ
ซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบต่อบทบาทหน้าที ่และสทิธขิองตนเอง และการเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น  

การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร Organ, Podsakoff 
and MacKenzie (2006: 26) และแนวคดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม ไดแ้ก่ แนวคดิลกัษณะ
ความเป็นพลเมอืงด ี(Fenton, 1967: 25; ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2519: 16-22; โกวทิ ประวาลพฤกษ์, 
2523: 85-86; กระมล ทองธรรมชาตแิละคณะ, 2546) และพฤตกิรรมของคนดทีีเ่ก่งตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง (ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ และดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2550: 56-57) มาวเิคราะหแ์ละ
สรุปเป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคมโดยแบ่งเป็น          
5 องคป์ระกอบ (ดงัตารางทีแ่สดงในภาคผนวก ง) ดงันี้  

1) พฤตกิรรมตามคุณธรรม หมายถงึ การกระท าที่แสดงออกถงึการช่วยเหลอื
ผูอ้ื่นการค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม และการกระท าทีไ่มก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ื่น 
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2) พฤตกิรรมการมสี่วนร่วม หมายถงึ การกระท าทีแ่สดงออกถงึการใหค้วามร่วมมอื
หรอืเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ และการแสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ารและสงัคม 

3) พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่หมายถงึ การกระท าทีแ่สดงออกถงึความมรีะเบยีบวนิัย 
รบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเอง และปฏบิตัติามกฎระเบยีบขององคก์ารและสงัคม   

4) พฤตกิรรมจงรกัภกัด ีหมายถงึ การกระท าทีแ่สดงออกถงึความผกูพนั ความภาคภูมใิจ 
และการปกป้องชื่อเสยีงขององคก์ารและสงัคม 

5) พฤติกรรมการพฒันาตนเอง หมายถึง การกระท าที่แสดงออกถึงการคิด
รเิริม่สรา้งสรรค ์พฒันาความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และการตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล รวมถงึการ
ดแูลสุขภาพรา่งกายและจติใจของตนเอง 
 

2.1.3  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและ
สงัคม 

การศกึษาทีผ่่านมาส่วนใหญ่เป็นการศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิที่ดขีององค์การ ซึ่งผู้วจิยัยงัไม่พบการศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง
องคก์ารและสงัคมพรอ้มกนัไป จงึท าการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดีขององค์การ โดยพบว่ามีปจัจยัที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องคก์ารหลายเรือ่ง เช่น ตุลยา เหรยีญทอง (2550: 72) พบว่า การรบัรูค้วามยุตธิรรมในองคก์าร  
ดา้นการมปีฏสิมัพนัธต่์อกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา มคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร นอกจากนี้การวจิยัของธญัวรรณ ตนัตนิาคม (2550: 51) 
พบว่า พนักงานทีม่กีารรบัรูค้วามยุตธิรรมในองคก์ารและความพงึพอใจในงานระดบัสูงมพีฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์ารมากกว่าพนกังานทีม่กีารรบัรูค้วามยุตธิรรมในองคก์ารและความพงึพอใจ
ในงานระดบัต ่า ทัง้นี้ยงัมกีารศกึษาพบว่า พยาบาลทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมในองคก์ารและจติ
ลกัษณะการมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การมากกว่า
พยาบาลที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะการมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย       
(ทพิยว์รรณ มงคลดกีล้ากุล, 2554: 100) และพนิดา ศรโีพธิท์อง (2550: 69) พบว่า ความผูกพนัต่อองค์การ
และคุณภาพชีวิตในการท างานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องคก์าร ซึง่ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความรูส้กึ ดา้นบรรทดัฐาน และคุณภาพชวีติการท างานดา้นชวีติ
การท างาน ดา้นเป้าหมายการท างานแบบดัง้เดมิ สามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
องคก์ารในภาพรวมไดร้อ้ยละ 35 ยิง่ไปกว่านัน้การเป็นองคก์ารแห่งความพอเพยีง ความมเีหตุมผีล การมี
ภมูคิุม้กนัในตน การรบัรูคุ้ณความด ีความสุขในการท างานและการสนับสนุนจากองคก์าร สามารถร่วมกนั
ท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชทิีด่ขีององคก์ารไดร้อ้ยละ 66.10 (ชนะพล ชยัทพั, 2555: 8) 
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ผลการศกึษาขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่
ดขีององคก์าร ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามยุตธิรรมภายในองคก์าร ความพงึพอใจในงาน การถ่ายทอด
ทางสงัคมในองค์การ จติลกัษณะการมุ่งอนาคตควบคุมตน คุณภาพชวีติการท างานและหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยยงัไม่ได้มกีารศกึษาความเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ
ต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างาน กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิที่ดขีององค์การและพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคมซึ่งเป็นตวัแปรที่การศกึษา
ครัง้นี้ใหค้วามสนใจ โดยจะไดอ้ธบิายรายละเอยีดของแต่ละตวัแปรต่อไป 
 
 

2.2   ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

2.2.1  ความหมายของทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิล   
อดุลยเดชได้พระราชทานชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏบิตัิตนของประชาชนในทุกระดบั 
ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถงึระดบัรฐัทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศใหด้ าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภวิตัน์ ซึ่ง
ความพอเพยีง หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมรีะบบ
ภูมคิุ้มกนัในตวัทีด่พีอสมควรต่อการมผีลกระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอก
และภายใน ทัง้นี้จะต้องอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างยิง่ในการน า
วชิาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขัน้ตอน และขณะเดยีวกันจะต้อง
เสรมิสร้างพื้นฐานจติใจของคนในชาตโิดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรฐั นักทฤษฎ ีและนักธุรกจิใน   
ทุกระดบัให้มสี านึกคุณธรรมความซื่อสตัยส์ุจรติ และให้มคีวามรอบรู้ที่เหมาะสมในการด าเนิน
ชวีติด้วยความอดทน ความเพยีร มสีตปิญัญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ   
การรองรบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวางทัง้ด้านวตัถุสงัคม สิ่งแวดล้อม และ
วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งด ี(สมบตั ิกุสุมาวล,ี 2551: 86) 
 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิพอเพยีง (2547) ไดเ้สนอรปูแบบของเศรษฐกจิพอเพยีงในลกัษณะ 3 ห่วง คอื ความ
พอประมาณ ความมเีหตุผล และการมภีูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ีโดยอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไข คอื ความรู ้
และคุณธรรม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 1) ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดทีีไ่ม่น้อยและไม่
มากจนเกินไปไม่สุดโต่งเกินไป ขณะเดียวกันความพอดีนัน้ก็จะต้องเป็นไปในลกัษณะที่ไม่
เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น เช่น การผลติและการบรโิภคทีอ่ยู่ในระดบัพอประมาณ รูว้่าสิง่ใดควร
จ่ายออกไปและสิง่ใดควรรกัษาไว ้โดยใชก้ารประมาณทัง้ประมาณตนและประมาณสถานการณ์ 
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ประมาณตนใหรู้ว้่าตนเองต้องการอะไรมคีวามจ าเป็นส าหรบัตนมากแค่ไหน และในสถานการณ์
ทีก่ าลงัเผชญิอยู่ต้องท าอย่างไรถงึจะพอเพยีงกบัตนเอง ซึง่การประมาณตนเองและสถานการณ์
ก็เพื่อวเิคราะห์ความพอดขีองตนว่าไม่มากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไปอยู่ที่ระดบัใดหลายครัง้จาก
กระแสพระราชด ารสักล่าวถงึสถานการณ์รอบด้านในสงัคมเป็นปจัจยัส าคญัในการตดัสนิใจถึง
ระดบัความพอดขีองบุคคลองค์การหรอืสงัคม เพราะฉะนัน้ถ้าหากถามว่าความพอประมาณคอื
พอประมาณขนาดไหนกต็้องใชก้ารประมาณปจัจยัต่างๆ รอบดา้นทัง้ปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยั
สิง่แวดลอ้มเป็นเหตุผลใหท้ราบถงึ “ความพอประมาณ” ในระดบัพอประมาณนัน้ๆ 2) ความมเีหตุผล 
หมายถงึ การตดัสนิใจเกี่ยวกบัความพอเพยีงนัน้จะต้องเป็นไปอย่างมเีหตุผล โดยใช้ความเป็น
กลางเที่ยงตรงปราศจากอคติ เพราะการวเิคราะห์วจิารณ์ใดๆ ที่ได้ชื่อว่ามเีหตุผลแล้วนัน้สิ่ง
ส าคญัอย่างยิง่ คอื ต้องใช้ความเป็นกลาง ความไม่มอีคติ ซึ่งสามารถพจิารณาเหตุผลได้อย่าง
รอบดา้น และมกีารตดัสนิใจอย่างรอบคอบทีสุ่ด ความมเีหตุผล ความเป็นกลาง การปราศจากอคติ
นัน้จะเกดิขึ้นได้ก็ต้องมภีูมคิุ้มกนัที่ดคีอยถ่วงน ้าหนักไม่ให้เอยีงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง  ทัง้ยงั
เป็นการเตรยีมความพรอ้มถงึ ความเสีย่งทีจ่ะมขีึน้ 3) การมภีูมคิุม้กนัที่ดใีนตวั หมายถงึ การเตรยีม
ตวัให้พรอ้มรบัผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ใกล้
และไกล เตรยีมความพรอ้มในทุกๆ ดา้น ซึง่จะเหน็ถงึการคลอ้งเกีย่วกนัอยูข่องทัง้สามห่วงกล่าว 
คอื ความพอประมาณ ความมเีหตุผลกเ็ป็นส่วนหนึ่งทีส่รา้งใหเ้กดิภูมคิุม้กนั ในขณะเดยีวกนัการ
มภีมูคิุม้กนัทีด่กีเ็ป็นรากฐานส าคญัทีท่ าใหค้วามพอประมาณสามารถประมาณไดอ้ย่างเหมาะสม 
เพราะความไม่ประมาทมีการเตรียมพร้อมตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  อยู่เสมอ 
เช่นเดยีวกบัการมภีมูคิุม้กนัทีด่ ีเช่น ความมสีต ิและความสงบภายในใจอยู่เสมอกท็ าใหเ้กดิพุทธิ
ปญัญาวจิารณญาณในการพจิารณาปจัจยัต่างๆ เพื่อตดัสนิระดบัความพอเพยีงได้ หลายครัง้ที่
องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชด ารสัถงึความสามคัคใีหย้ดึเหนี่ยวไว ้ในยามทีส่งัคมมี
ความเปลีย่นแปลง ซึ่งความสามคัค ีคอื ภูมคิุ้มกนัหนึ่งทีจ่ะช่วยให้รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ นอกจากนี้การตดัสนิใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพยีงนัน้ต้องมี
เงื่อนไข 2 เงื่อนไข คอื อาศยัความรูแ้ละคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน 4) เงื่อนไขความรู ้ประกอบดว้ย 
ความรอบรูเ้กี่ยวกบัวชิาการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างรอบดา้น ความรอบคอบทีจ่ะน าความรูเ้หล่านัน้
มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตัิการ
เรยีนรูอ้ยา่งรอบดา้น คอื การเรยีนรูต้ ัง้แต่รูเ้ขา้ใจและประยุกต์หรอืบูรณาการ ไม่ใช่รูค้อืรูใ้นหลกั
วชิาตามที่ได้ศกึษามาเป็นอย่างดี จากนัน้จงึน ามาพจิารณาให้เกิดการเข้าใจกลายเป็นความรู้
ของตนเองและน าไปปฏบิตัปิระยุกต์ใช้ให้เขา้กบัสถานการณ์ การปฏบิตัใิช้ความรูจ้นเกดิผลก็
เป็นการเรยีนรูอ้ย่างหนึ่ง เป็นการเรยีนรูท้ี่ผูเ้รยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ และเกดิเป็นองค์ความรู้
จงึถอืว่าเป็นความรูท้ีส่ าคญัมาก เพราะเป็นความรูท้ีเ่กดิจากการใชก้ารเรยีนรูใ้หเ้กดิประโยชน์ก็
ไดค้วามรูจ้ากการใชน้ัน้ๆ 5) เงื่อนไขคุณธรรมประกอบดว้ย ความตระหนักในคุณธรรม มคีวามซื่อสตัย์
สุจรติ และมคีวามอดทน มคีวามเพยีรใช้สตปิญัญาในการด าเนินชวีติและคุณธรรมต่างๆ ที่ช่วย
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ก ากบัการด าเนินชวีติใหอ้ยู่ในครรลองทีถู่กต้องเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ความ
รบัผดิชอบความเสยีสละ เป็นตน้ (ดงัภาพที ่2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2547. 
 

ทัง้นี้ทศันคต ิ(Attitude) หมายถงึ ความโน้มเอยีงในทางบวกหรอืลบทีบุ่คคลสะทอ้นความรูส้กึ
ที่มต่ีอสิง่ต่างๆ รอบตวั เช่น ตวัเอง ครอบครวั งาน เพื่อนร่วมงาน และสงัคม เป็นต้น (ณัฏฐพนัธ ์
เขจรนันทน์, 2551: 43) ความรูส้กึนี้เกดิจากความรูเ้ชงิประเมนิค่าของบุคคลเกี่ยวกบัสิง่นัน้ว่ามี
ประโยชน์หรอืโทษมากน้อยเพียงใด และมคีวามพร้อมที่จะแสดงออกต่อสิ่งนัน้ในทิศทางที่
สนบัสนุนหรอืปฏเิสธ (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2544: 120) ซึง่มอีงคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 1) ดา้นความ
เขา้ใจ (Cognitive) เป็นส่วนทีแ่สดงถงึความรู ้การรบัรู ้และความเชื่อทีบุ่คคลมต่ีอความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
2) ดา้นความรูส้กึ (Affective) เป็นส่วนทีส่ะท้อนถงึอารมณ์หรอืความรูส้กึของบุคคลทัง้ดา้นบวกและดา้น
ลบทีม่ต่ีอความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง และ 3) แนวโน้มในการปฏบิตั ิ(Behavioral tendency) เป็นส่วนที่
สะท้อนถึงแนวโน้มในการแสดงออกหรอืการปฏิบตัิด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อทศันคติที่มต่ีอสิ่งหนึ่ง ทัง้นี้
ทศันคตมิบีทบาทส าคญัในการก าหนดพฤตกิรรมของสมาชกิในองค์การ เช่น การมสี่วนร่วมกบัองคก์าร 
การขาดงาน การหมุนเวยีนงาน ตลอดจนปรมิาณและคุณภาพของงาน เป็นต้น (ณัฏฐพนัธ ์เขจรนันทน์, 
2551: 44)  

ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสรุปความหมายของทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อ
ใชส้ าหรบัการศกึษาครัง้นี้ไวว้่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ ความรู้

ความพอเพียง 

พอประมาณ 

มเีหตุผล มภีูมคิุม้กนัทีด่ ี

คุณธรรม 

(ซื่อสตัย-์มคีุณธรรม) 
หลกัวชิา-รอบรู ้

(รอบรู-้รอบคอบ-ระมดัระวงั) 
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ความเข้าใจหรอืความรู้เชงิประเมนิค่าเกี่ยวกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้สกึ และการมี
แนวโน้มในการปฏบิตัสิ่งเสรมิสนับสนุนการด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของพนกังาน 
 

2.2.2  ทัศนคติต่อหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม 

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม  ผู้วิจยัยงัไม่พบการศึกษาโดยตรงจึง
ประมวลงานวจิยัทีใ่กลเ้คยีงกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เช่น งานวจิยัทีศ่กึษานักเรยีน
ของจณิหน์ิภา ชใูจ (2553: 59) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัพฤตกิรรม
เชิงจรยิธรรมของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น พบว่า การรบัรู้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมทัง้โดยรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความกตญัญู
กตเวท ีด้านความซื่อสตัย์ ด้านความมรีะเบยีบวินัย ด้านความรบัผดิชอบ และด้านความเสียสละ และ
การศกึษาของ พฒัอนัญฌ ์เผอืกสูงเนิน (2556: 36) พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ส าหรบั
การศึกษาพนักงานในองค์การมกีารศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้การประยุกต์ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อการบรหิารจดัการองค์การกบัพฤติกรรมการด าเนินชวีิต และคุณภาพชวีติการท างานของ
พนกังานบรษิทัแห่งหนึ่ง โดย สมพร กรุดน้อย (2550: 87) พบว่า การรบัรูก้ารประยุกต์ใชป้รชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงเพื่อการบรหิารจดัการองคก์ารโดยรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมเีหตุผล 
การมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีความรู ้และคุณธรรม มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการด าเนินชวีติที่
สอดคล้องตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการรบัรูก้ารประยุกต์ใชป้รชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงเพื่อการบรหิารจดัการองคก์ารสามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการด าเนินชวีติทีส่อดคลอ้งตามแนวคดิ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไดร้อ้ยละ 31.90  

การวิจยัในครัง้นี้จึงคาดว่า ทัศนคติต่อหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม (สมมตฐิานที ่1) 
 
 

2.3  คณุภาพชีวิตการท างาน (Quality of working life) 
 
 
 คุณภาพชวีติการท างาน (Quality of working life) เป็นองคป์ระกอบหรอืมติหินึ่งทีส่ าคญัของ
คุณภาพชวีติ (Quality of life) โดยเป็นการเพิม่คุณค่าของความเป็นมนุษย ์ซึง่เป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญั
ต่อประสทิธภิาพขององค์การ จากการเติบโตของการแข่งขนัในระดบันานาชาติท าให้แนวคดิ
คุณภาพชวีติการท างานได้รบัความนิยมและมกีารศึกษามากยิง่ขึ้น และครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับ
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สภาพแวดล้อมในการท างานภายในองค์การ เพื่อเพิม่ผลผลติและความพงึพอใจในงานของพนักงาน 
มากกว่าการมุ่งเน้นดา้นการออกแบบการท างานเพิม่ขึน้ (Piccinini & Tolfo, 1998; Cummings & Worley, 
2001; Koonmee & Virakul, 2007) ซึง่จะไดก้ล่าวถงึความหมายและองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติการ
ท างานในรายละเอยีดต่อไป 
 
 2.3.1  ความหมายของคณุภาพชีวิตการท างาน 

นกัวชิาการต่างประเทศ เช่น Walton (1974: 12-14) กล่าวว่า คุณภาพชวีติการท างานไม่ใช่
เป็นเพยีงแค่การก าหนดระยะเวลาในการท างานสปัดาหล์ะ 40 ชัว่โมงหรอืการมกีฎหมายคุม้ครองแรงงาน หรอื
การจ่ายผลตอบแทนทีเ่หมาะสมเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการค านึงถงึความต้องการและความปรารถนาใหช้วีติ
ของบุคคลในหน่วยงานดขีึน้ด้วย โดยการพจิารณาถงึคุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคล 
หรอืสงัคมขององคก์ารทีท่ าใหง้านประสบผลส าเรจ็ นอกจากนี้ Hackman and Suttle (1977: 14) กล่าว
ว่า คุณภาพชวีติการท างานเป็นสิง่สนองความผาสุก และความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิานทุกๆคนในองคก์าร 
สอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนักบั Merton (1977: 64-65) ซึง่เสนอเพิม่เตมิถงึจรยิธรรมการท างานและ
สภาพการท างานโดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อประเมนิสภาพการท างาน ความพอใจและไม่พอใจของคนงาน 
รวมทัง้การบรหิารจดัการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของผลผลติ และการไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง
จากสงัคม Werther and Davis (1989: 446-452) เชื่อว่า คุณภาพชวีติการท างานและการเพิม่ผลผลติ
ของพนกังานเป็นสิง่ทีเ่กดิควบคู่กนั โดยกล่าวว่า คุณภาพชวีติการท างาน หมายถงึ การมกีารบงัคบับญัชา
ที่ดี มีสภาพการท างานที่ดี มีสวัสดิการต่างๆ และมีรายได้ที่ดี และมีงานที่น่าสนใจ รวมถึง        
งานทีท่า้ทาย และไดร้บัรางวลัจากงานนัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั Huse and Cummings (1985: 198) กล่าวว่า 
คุณภาพชวีติการท างาน คอื ประสทิธผิลขององคก์ารอนัเนื่องมาจากความผาสุก (well-being) ในงานของ
พนักงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการรบัรูป้ระสบการณ์ในการท างานของพนักงาน ต่อมา Cummings 
and Worley (1997: 303-304) ไดร้วบรวมคุณภาพชวีติในการท างานไวเ้ป็นสองความหมาย ความหมายที่
หนึ่ง หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในงานและมสีุขภาพจติที่ดีที่แต่ละคนได้รบัจากประสบการณ์ในการ
ท างาน ซึ่งสามารถวดัจากตวัชีว้ดั เช่น ผลตอบแทน ความปลอดภยัในการท างาน ความก้าวหน้า เป็นต้น 
ความหมายทีส่อง หมายถงึ วธิกีารทีอ่งคก์ารน ามาใชเ้พื่อใหก้ารท างานมคีุณภาพ เช่น การสรา้ง
ความส าคญัในงานทีพ่นกังานรบัผดิชอบ ใหพ้นกังานเหน็ว่างานทีต่นรบัผดิชอบเป็นงานทีส่ าคญั
และมคีวามหมายต่อองคก์าร โดยน าระบบการจดัการทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ แรงงานสมัพนัธ์
มาใชใ้นองคก์าร เป็นตน้  

ความหมายของคุณภาพชวีติการท างานทีม่นีักวชิาการหลายท่านได้น าเสนอไว้ขา้งต้น    
สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การที่พนักงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ปฏบิตังิาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถงึการมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ ี
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2.3.2  องคป์ระกอบของคณุภาพชีวิตการท างาน 
 คุณภาพชวีติการท างานเป็นการศึกษาคุณภาพชวีติของตวับุคคลและสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การที่ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคลในการท างาน ซึ่งนักวชิาการ
ส่วนใหญ่จะใช้แนวคดิเกี่ยวกบัคุณภาพชวีติการท างานของ Walton (1974: 12-14) และ Huse and 
Cummings (1985: 198-199) มาเป็นพืน้ฐานในการก าหนดองคป์ระกอบและความหมายภายใน 
โดยเสนอลกัษณะส าคญัทีป่ระกอบขึน้เป็นคุณภาพชวีติการท างาน 8 ด้าน ที่มคีวามสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ด้านการได้รบัผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพการท างาน  ด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถหรอืศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน 
ดา้นสงัคมสมัพนัธห์รอืการท างานร่วมกนั ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน ดา้นความสมดุลระหว่าง
งานกบัชวีติส่วนตวั และดา้นความภาคภมูใิจในองคก์าร โดยมรีายละเอยีดแต่ละดา้นดงันี้  

1) ดา้นการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง การที่ผู้ปฏิบตัิงานได้รบัรายได้และผลตอบแทนจากการท างาน เช่น เงนิเดอืนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ ที่ได้รบัจะต้องเพยีงพอต่อการด ารงชวีติและสอดคล้องกบัมาตรฐาน
ทางสงัคม ท าให้ผู้ปฏบิตังิานรูส้กึว่าได้รบัความยุตธิรรมเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างต าแหน่งงาน
ของตนกบัต าแหน่งอื่นที่มลีกัษณะงานคล้ายคลงึกนั โดยอาจมกีารพจิารณาในประเดน็ที่ส าคญั      
2 ประการ ดงันี้ ประเดน็แรกคอื ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม (Fair Pay) คอื การจ่ายค่าจา้งและเงนิเดอืน
ตามหลกัการงานเท่ากนัเงนิเท่ากนั (Equal Pay for Equal Work) ซึง่เป็นหลกัการทีต่้องใชเ้ทคนิคการ
บรหิารค่าจา้งเงนิเดอืน เช่น การวเิคราะหง์าน (Job Analysis) การประเมนิค่างาน (Job Evaluation) และ
การจดัท าโครงสรา้งค่าจา้งเงนิเดอืน (Pay Structure) มาประยุกต์ใชใ้หม้คีวามเหมาะสมกบัแต่ละองคก์าร 
โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายนอกองค์การด้วย และประเด็นที่สองคือ ค่าตอบแทนที่
เพยีงพอ (Adequate Pay) คอืการไดร้บัค่าตอบแทนจากการท างานอย่างเพยีงพอทีจ่ะด ารงชวีติตาม
มาตรฐานของสงัคม ซึง่เป็นไปตามสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมทีอ่าศยัอยู ่ 

2) ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภยัและส่งเสรมิคุณภาพการท างาน 
(Safe and Healthy Environment) หมายถงึ ผูป้ฏบิตังิานควรจะอยู่ในสภาพแวดลอ้มทางดา้นร่างกาย
และสิ่งแวดล้อมของการท างานที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และควรมกีารก าหนดมาตรฐานที่
แน่นอนเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิสุขภาพ ซึง่รวมถงึการควบคุมเกี่ยวกบักลิน่ เสยีง และ
การรบกวนทางสายตา ตลอดจนความสะอาดทัว่ๆ ไปเพื่อรกัษาชวีติและสุขภาพของคนในองคก์าร  

3) ดา้นการพฒันาขดีความสามารถหรอืศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน (Development 
of Human Capacities) หมายถงึ การทีผู่ป้ฏบิตังิานมโีอกาสในการไดร้บัการพฒันาขดีความสามารถ
ของตนจากงานทีท่ า โดยพจิารณาจากลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิไดแ้ก่ งานทีไ่ดใ้ชท้กัษะและความสามารถ
หลากหลาย งานที่มคีวามท้าทาย งานที่ผู้ปฏิบตัิมคีวามเป็นตัวของตัวเองในการท างาน งานที่มี
ความส าคญั และงานที่ผู้ปฏบิตัไิด้รบัทราบผลการปฏบิตังิาน ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการสรา้ง
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ประสทิธิภาพการท างานของพนักงาน โดยมกีารพฒันาขดีความสามารถของบุคคลผ่านการ
ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถของผูป้ฏบิตังิาน ซึง่มผีลต่อความรูส้กึในการเหน็
คุณค่าของตนเองและความรูส้กึท้าทาย ซึ่งเกดิขึน้จากการท างานของตน ดงันัน้การพฒันาขดี
ความสามารถหรอืศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานจงึเป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึการมคีุณภาพชวีติการท างาน
ทีด่ ีซึง่จะส่งผลใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความเชื่อมัน่ในตนเองสามารถจดัการแก้ไขปญัหาการด าเนิน
ชวีติได้อย่างเหมาะสม และท าให้ประสบความส าเรจ็ในชวีติการพฒันาขดีความสามารถหรอื
ศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานพจิารณาจากประเดน็ต่างๆ ดงันี้ ประเดน็แรก ความเป็นอสิระหรอืการเป็นตวั
ของตวัเอง คอื ความมอีสิระในการควบคุมงานไดด้ว้ยตนเองของผูป้ฏบิตังิาน ประเดน็ทีส่อง ทกัษะที่
ซบัซ้อน คือ การพิจารณาจากปรมิาณของงานที่ผู้ปฏบิตัิงานได้ใช้ความรู้ความช านาญมากขึ้นกว่าเดิม 
ประเดน็ทีส่าม ความรูใ้หม่  ๆและความจรงิทีเ่ด่นชดั คอื การที่บุคคลได้รบัการพฒันาท าใหเ้กดิความรู้
เกี่ยวกบักระบวนการท างานและแนวทางต่างๆ ในการปฏบิตั ิตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกดิขึน้จาก
แนวทางนัน้ๆ ซึ่งจะท าให้บุคคลสามารถคาดคะเนเลอืกแนวทางปฏบิตังิานและผลที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ได้อย่างถูกต้องและเป็นทีย่อมรบั และประเดน็ทีส่ ี ่ ภารกจิทัง้หมดของงาน คอื เมื่อบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถที่ดีพร้อมจะส่งผลให้บุคลากรสามารถน าขีดความสามารถนัน้มาใช้ในการ
ปฏบิตังิานและรบัผดิชอบงานดว้ยตนเองไดทุ้กขัน้ตอน  

4) ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน (Growth and Security) หมายถงึ 
การที่ผู้ปฏบิตังิานมโีอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชพีและต าแหน่งอย่างมัน่คงโดยใช้ความรูค้วามสามารถ
ใหม่ๆ ในการพฒันาองค์การ มโีอกาสแนวทางในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นหลกัประกนั
ความมัน่คงในการท างาน โดยพจิารณาไดจ้าก 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ประเดน็ทีห่นึ่งการท างานทีท่า้ทาย
คอื การไดร้บัผดิชอบหรอืไดร้บัมอบหมายงานทีม่ากขึน้ประเดน็ทีส่องการมแีนวทางในการสรา้ง
ความก้าวหน้าคือ การได้รบัการเตรยีมความรู้ทกัษะส าหรบัการท างานในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ประเดน็ทีส่ามโอกาสความส าเรจ็คอื โอกาสทีจ่ะปฏบิตังิานใหป้ระสบความส าเรจ็ในองคก์ารหรอื
ในสายอาชพี และประเดน็ทีส่ ีค่วามมัน่คงคอื ความมัน่คงในการว่าจา้งและผลตอบแทนทีไ่ดร้บั  

5) ดา้นสงัคมสมัพนัธ์หรอืการท างานร่วมกนั (Social Integration) หมายถงึ การที่
ผู้ปฏบิตัิงานได้รบัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน มบีรรยากาศการท างานที่เป็นมติร มคีวามอบอุ่น 
เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่าภายในองค์การ 
รวมทัง้ไดร้บัการสนับสนุนช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงาน เหน็ความส าคญัในการท างานร่วมกนั มี
การประสานงานและตดิต่อสื่อสารกนัในลกัษณะทีเ่ปิดเผยความรูส้กึและความคดิเหน็ของตนเอง
ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ซึง่เป็นสิง่ทีด่ต่ีอการพฒันาองคก์าร  

6) ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน (Constitutionalism) หมายถงึ การมคีวามยุตธิรรม
ในการบรหิารงาน มกีารปฏบิตัต่ิอบุคคลอย่างเหมาะสม พนักงานได้รบัการเคารพในสทิธแิละ
ความเป็นปจัเจกบุคคล ผู้บงัคบับญัชายอมรบัฟงัความคดิเห็นของพนักงาน บรรยากาศของ
องค์การมคีวามเสมอภาคและยุตธิรรม รวมถงึการมสีทิธใินการปกป้องสทิธขิองตน อาจขึน้อยู่
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กบัลกัษณะทางวฒันธรรมขององค์การนัน้ๆ อย่างไรก็ตามองค์การควรให้ความส าคญัต่อการ
บรหิารจดัการทีใ่หผู้ป้ฏบิตังิานมสีทิธใินการปฏบิตัไิดต้ามขอบเขตและแนวทางทีอ่งคก์ารก าหนด
ไวอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั  

7) ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั (Total Life Space) หมายถงึ ความ
สมดุลระหว่างชวีติกบัการท างานโดยรวม โดยบุคคลสามารถแบ่งเวลาในการท างานของตนเอง
ได ้ซึง่ควรมสีดัส่วนทีเ่หมาะสมระหว่างการใชเ้วลาว่างของตนเอง ครอบครวั และการท างาน  

8) ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร (Organizational Pride) หมายถงึ ความรูส้กึภาค 
ภูมใิจของพนักงานที่ได้ปฏิบตัิงานในองค์การ รวมทัง้กิจกรรมที่แสดงถึงความรบัผดิชอบต่อ
สังคมขององค์การ ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าและความส าคัญในงานของผู้ปฏิบัติ  เช่น 
ความรู้สกึของผู้ปฏบิตัิงานที่รบัรู้ว่าองค์การของตนได้มสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมเกี่ยวกบั
ผลผลติ การจ ากดัของเสยี การมสี่วนรว่มในการรณรงคด์า้นการเมอืงและดา้นอื่นๆ เป็นตน้ 

นอกจากนี้นักวชิาการในประเทศไทย บุญแสง ชรีะภากร (2533: 7-12) ไดใ้หแ้นวคดิเกี่ยวกบั
องค์ประกอบในการก าหนดคุณภาพชวีติการท างาน โดยเน้นในเรื่องของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่
เหมาะสมเพยีงพอ สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ความมัน่คงในงาน พฒันาการและ
การเจรญิเตบิโต บูรณาการทางสงัคม การมสี่วนร่วมในการท างานประชาธปิไตยในการท างาน เวลาว่าง
ของชวีติ และเสรภีาพในการเจรจาต่อรอง เช่นเดยีวกบั สมยศ นาวกีาร (2540: 353-359) ทีใ่หค้วามส าคญั
เรื่องความมัน่คงด้านผลตอบแทนที่เป็นธรรม ความยุตธิรรมภายในสถานที่ท างาน โอกาสการ
เรยีนรู้และเจรญิเติบโต รวมทัง้การมงีานที่ก้าวหน้า โดยมองว่าเรื่องดงักล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น
พืน้ฐานทางความตอ้งการของมนุษย ์แต่เพื่อใหอ้งคป์ระกอบนัน้มคีวามครอบคลุมมากขึน้ จงึได้
น าเสนอเพิม่เตมิในเรือ่งของงานทีน่่าสนใจและทา้ทาย การมอบหมายงานหลายดา้น การยกย่อง 
การควบคุมงานในสถานทีท่ างานและตนเองโดยปจัจยัดงักล่าวถอืเป็นแรงจงูใจส่วนหน่ึงส าหรบั
การท างาน ซึ่งการรบัรูผ้ลการปฏบิตังิานที่เกดิขึน้ นอกจากจะท าให้พนักงานรู้สกึถงึความยุตธิรรม
แล้ว ยงัท าให้รู้ว่าตนเองมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรที่ควรปรบัปรุง นอกจากนี้ ณัฏฐา บวัหลวง (2550) 
นักวชิาการไทยอกีท่านหนึ่งทีไ่ดน้ าทฤษฎขีอง Walton (1974: 12-14) มาศกึษาในกรอบแนวทางการพฒันา
คุณภาพชวีติการท างาน 4 ดา้นคอื 1) ดา้นการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิารงาน และ
ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 2) ดา้นส่วนตวั หมายถงึ พนักงานมคีวามสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างาน 
มสีุขภาพแขง็แรง มกีารพฒันาดา้นจติใจ 3) ดา้นสงัคม หมายถงึ พนักงานมคีวามสมัพนัธท์ีด่ใีนทุกระดบั 
มคีวามผูกพนักบัองค์การ มกีารสื่อสารภายในองค์การทีด่มีกีจิกรรมร่วมกนัทัง้ด้านนันทนาการ เพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์าร และ 4) ดา้นเศรษฐกจิ หมายถงึ พนักงานไดร้บัค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่
เหมาะสม มคีวามเป็นอยูท่ีด่พีอสมควรแก่ฐานานุรปู 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัเลอืกใช้แนวคดิของ Walton (1974: 12-14) และ Huse and 
Cummings (1985: 198-199) ซึง่เป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายมคีวามน่าเชื่อถอื 
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และสามารถวดัคุณภาพชวีติการท างานไดอ้ย่างคลอบคลุมทุกมติ ิโดยแบ่งองคป์ระกอบคุณภาพ
ชวีติเป็น 8 ดา้น โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) ดา้นผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง การที่พนักงานได้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากการปฏบิตัิงานอย่างยุตธิรรม และ
สอดคลอ้งกบัการด ารงชวีติ 

2) ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพ (Safe and Healthy Environment) 
หมายถงึ สภาพแวดลอ้มการท างานทีไ่มก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพทางดา้นร่างกาย และจติใจ 

3) ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน (Development of Human Capacities) 
หมายถงึ การที่พนักงานไดร้บัโอกาสในการพฒันาทกัษะ ความรู ้และได้ใช้ความสามารถอย่าง
เหมาะสม 

4) ด้านความก้าวหน้า (Growth) หมายถึง การที่พนักงานได้รบัโอกาสในการ
เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และมคีวามมัน่คงในงานทีท่ า 

5) ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์(Social Integration) หมายถงึ การทีพ่นักงานไดป้ฏบิตังิาน
ในบรรยากาศทีเ่ป็นมติร และมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน 

6) ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน (Constitutionalism) หมายถงึ การทีพ่นักงานไดร้บั
ความเสมอภาคและความยุติธรรมในการปฏบิตัิงาน รวมถึงการยอมรบัฟงัความคิดเห็นจาก
ผูร้ว่มงาน 

7) ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั (Total Life Space) หมายถงึ การที่
พนักงานได้รบัมอบหมายงาน และสามารถจดัสรรเวลาระหว่างการท างานและการด ารงชีวิต
ส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

8) ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร (Organizational Pride) หมายถงึ การทีพ่นักงาน
มคีวามภูมใิจในการปฏบิตังิานในองค์การ และรบัรู้ว่าองค์การมสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 
 

2.3.3  คณุภาพชีวิตการท างานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและ
สงัคม 

นักวชิาการหลายท่านให้ความสนใจและท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีติ
การท างานกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร เช่น พนิดา ศรโีพธิท์อง (2550: 72) พบว่า คุณภาพ
ชวีติในการท างานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ และ
สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในภาพรวมได้ร้อยละ 35 และ
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการท างาน ความผูกพนัต่อองคก์าร และพฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ ของขา้ราชการครูในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า 
คุณภาพชวีติการท างานทัง้ 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ ดา้นสภาพการท างาน
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ทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและ
ความมัน่คงในงาน ด้านบูรณาการทางสงัคม ด้านสทิธขิองพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่าง
ชวีติการท างานกบัชวีติส่วนตวั และด้านงานที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร และสามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์ารไดร้อ้ยละ 27.7 (วรวรรณ บุญลอ้ม, 2551: 57) นอกจากนี้ อจันา เตมยี ์(2554: 88) 
ศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานทัง้โดยรวมและรายดา้น  

ดังนัน้การศึกษาวิจัยในครัง้นี้ท าให้สามารถคาดได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม (สมมตฐิานที ่2) 
และทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างานสามารถ   
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคมได้มากกว่าร้อยละ 30 
(สมมตฐิานที ่3) 
 
 

2.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 

การวจิยัครัง้นี้ศกึษาตวัแปรอสิระ คอื ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใน       
3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ และดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิและคุณภาพชวีติ
การท างานตามแนวคดิของ Walton (1974: 12-14) และ Huse and Cummings (1985: 198-199) 
ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ 8 ด้าน โดยมศีึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและ
สงัคมเป็นตวัแปรตาม ทีผู่ว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละสรุปองคป์ระกอบไว ้5 ประการ (ดงัตารางทีแ่สดง
ในภาคผนวก ง) โดยมกีรอบแนวคดิในการวจิยัดงัภาพที ่2.2 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
- พฤตกิรรมตามคุณธรรม 
- พฤตกิรรมการมสีว่นร่วม 
- พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่
- พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ี
- พฤตกิรรมการพฒันาตนเอง 
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ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรูค้วามเขา้ใจ 
- ความรูส้กึ 
- แนวโน้มในการปฏบิตั ิ

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
- พฤตกิรรมตามคุณธรรม 
- พฤตกิรรมการมสีว่นร่วม 
- พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่
- พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ี
- พฤตกิรรมการพฒันาตนเอง 

คณุภาพชีวิตการท างาน 
- ผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ  
- สภาพการท างานทีป่ลอดภยัต่อสขุภาพ 
- การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน  
- ความกา้วหน้า  
- สงัคมสมัพนัธ ์ 
- ลกัษณะการบรหิารงาน  
- ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั 
- ความภาคภูมใิจในองคก์าร  

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาย ุและอายุงานในองคก์าร 
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2.5 สมมติฐานการวิจยั 
 
 

การวจิยัครัง้นี้มสีมมตฐิานการวจิยั 3 ขอ้ ดงักล่าวมาแลว้ขา้งต้นและแสดงไวใ้นกรอบแนวคดิ
การวจิยั (ดงัภาพที ่2.2) คอื 

สมมตฐิานที ่1  ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม  

สมมตฐิานที ่2  คุณภาพชวีติการท างานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม 

สมมตฐิานที ่3  ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวติการ
ท างานสามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคมได้มากกว่า
รอ้ยละ 30 
 



บทท่ี 3 
 
 

วิธีการศึกษาวิจยั 
 
 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง คุณภาพชวีติการท างาน กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารและสงัคมของ
พนักงานบรษิทัเอกชน รวมทัง้ศกึษาความสามารถในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี
ขององค์การและสงัคม ของทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และคุณภาพชวีติ   
การท างานของพนักงานบรษิัทเอกชน ในที่นี้จะได้กล่าวถึงวิธีการศึกษาวิจยัใน 6 ด้าน คือ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยั ตวัแปรที่ใช้ในการวจิยั เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั     
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์
ขอ้มลู โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 
 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานบรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง จ านวน 597 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใช้วธิเีปิดตารางส าเรจ็รปู
ของ Krejcie and Morgan (1970: 2) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 234 คน 
ทัง้นี้เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีค่รอบคลุม ผูว้จิยัจงึด าเนินการเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ดว้ย
วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) จากพนักงาน 2 ฝ่าย คอื พนักงานฝ่าย
ผลติจ านวน 470 คน และพนักงานฝ่ายสนับสนุนจ านวน 127 คนตามสดัส่วนของประชากรแต่ละฝ่ายได้
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งฝา่ยละ 315 และ 85 คน ตามล าดบั 
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3.2  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 
 

3.2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
1) ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารสัของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งแบ่งองค์ประกอบของทศันคติออกเป็น         
3 ดา้น คอื  ดา้นความรูค้วามเขา้ใจหรอืความรูเ้ชงิประเมนิค่า (Cognitive) ดา้นความรูส้กึ (Affective) และ 
ดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิ(Behavioral Tendency) 

2) คุณภาพชวีติการท างาน ตามแนวคดิของ Walton (1974: 12-14) และ Huse and 
Cummings (1985) ซึ่งแบ่งองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติการท างานเป็น 8 ด้าน คอื ผลตอบแทนที่
ยุตธิรรมและเพยีงพอ (Adequate and Fair Compensation) สภาพการท างานที่ปลอดภยัต่อ
สุขภาพ (Safe and Healthy Environment) การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน (Development of 
Human Capacities) ความก้าวหน้า (Growth) สงัคมสมัพนัธ์ (Social Integration) ลกัษณะการ
บรหิารงาน (Constitutionalism) ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั (Total Life Space) และ
ความภาคภมูใิจในองคก์าร (Organizational Pride) 
 

3.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม ตามแนวคดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องคก์าร Organ, Podsakoff and MacKenzie (2006: 26) และแนวคดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
ทีด่ขีองสงัคม ไดแ้ก่ แนวคดิลกัษณะความเป็นพลเมอืงด ี(Fenton, 1967; ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2519: 
16-22; โกวทิ ประวาลพฤกษ์, 2523: 85-86; กระมล ทองธรรมชาตแิละคณะ, 2546) และพฤตกิรรม
ของคนดทีีเ่ก่งตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ และดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 
2550: 56-57) มาวเิคราะหแ์ละสรุปเป็นองคป์ระกอบของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร
และสงัคม โดยแบ่งเป็น 5 ประการ คอื พฤตกิรรมตามคุณธรรม พฤตกิรรมการมสี่วนร่วม  พฤตกิรรม
ตามบทบาทหน้าที ่พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการพฒันาตนเอง (ดงัภาคผนวก ง) 
 

3.2.2 นิยามปฏิบติัการ 
การวจิยัครัง้นี้มตีวัแปรที่ใช้ศกึษาคอื ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพ

ชวีติการท างาน และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม ซึง่มคีวามหมายดงันี้ 
ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความรู้ความเข้าใจหรอืความรู้เชิง

ประเมนิค่าเกีย่วกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ความรูส้กึ และการมแีนวโน้มในการปฏบิตัสิ่งเสรมิ
สนบัสนุนการด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของพนกังาน 
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คุณภาพชวีติการท างาน หมายถงึ การทีพ่นักงานไดร้บัการตอบสนองเกี่ยวกบัการปฏบิตังิาน และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถงึการมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ ีซึง่พจิารณา  จากองคป์ระกอบ 8 ดา้น คอื 

1) ดา้นผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง การที่พนักงานได้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากการปฏบิตัิงานอย่างยุตธิรรม และ
สอดคลอ้งกบัการด ารงชวีติ 

2) ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพ (Safe and Healthy Environment) 
หมายถงึ สภาพแวดลอ้มการท างานทีไ่มก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพทางดา้นรา่งกาย และจติใจ 

3) ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน (Development of Human Capacities) 
หมายถงึ การทีพ่นกังานไดร้บัโอกาสในการพฒันาทกัษะ ความรู ้และไดใ้ชค้วามสามารถอย่างเหมาะสม 

4) ด้านความก้าวหน้า (Growth) หมายถึง การที่พนักงานได้รบัโอกาสในการ
เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และมคีวามมัน่คงในงานทีท่ า 

5) ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์(Social Integration) หมายถงึ การทีพ่นกังานไดป้ฏบิตังิานใน
บรรยากาศทีเ่ป็นมติร และมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน  

6) ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน (Constitutionalism) หมายถงึ การทีพ่นักงานไดร้บั
ความเสมอภาคและความยตุธิรรมในการปฏบิตังิาน รวมถงึการยอมรบัฟงัความคดิเหน็จากผูร้ว่มงาน 

7) ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั (Total Life Space) หมายถงึ การทีพ่นักงาน
ไดร้บัมอบหมายงาน และสามารถจดัสรรเวลาระหว่างการท างานและการด ารงชวีติส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

8) ดา้นความภาคภมูใิจในองคก์าร (Organizational Pride) หมายถงึ การทีพ่นักงาน
มคีวามภมูใิจในการปฏบิตังิานในองคก์าร และรบัรูว้่าองคก์ารมสี่วนรว่มในการรบัผดิชอบต่อสงัคม 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม หมายถงึ การกระท าทีช่่วยส่งเสรมิ
หรอืสนับสนุนใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานขององคก์าร และสรา้งความสงบสุขใหแ้ก่สงัคม 
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบคอื 

1) พฤตกิรรมตามคุณธรรม หมายถงึ การกระท าที่แสดงออกถงึการช่วยเหลอืผูอ้ื่น การ
ค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม และการกระท าทีไ่มก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ื่น 

2) พฤตกิรรมการมสี่วนร่วม หมายถงึ การกระท าทีแ่สดงออกถงึการใหค้วามร่วมมอืหรอื
เขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ และการแสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ารและสงัคม 

3) พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่หมายถงึ การกระท าทีแ่สดงออกถงึความมรีะเบยีบวนิัย 
รบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเอง และปฏบิตัติามกฎระเบยีบขององคก์ารและสงัคม   

4) พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ีหมายถงึ การกระท าทีแ่สดงออกถงึความผูกพนั 
ความภาคภมูใิจ และการปกป้องชื่อเสยีงขององคก์ารและสงัคม 

5) พฤตกิรรมการพฒันาตนเอง หมายถงึ การกระท าทีแ่สดงออกถงึการคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
พฒันาความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และการตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล รวมถงึการดูแลสุขภาพร่างกายและจติใจ
ของตนเอง 
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 
 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประกอบดว้ย 5 ส่วน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
อาย ุและอายงุานในองคก์าร 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจ ัยได้ยึดใช้
แบบสอบถามของ ทพิวรรณ กติตวิบิูลย ์(2554) โดยคดัเลอืกและปรบัขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบั
การใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษา แบบสอบถามมจี านวน 17 ขอ้ ส่วนใหญ่เป็นขอ้ค าถามเชงิบวก ยกเวน้ขอ้      
2, 3, 7, 8, 9, 10, 14 และ 15 เป็นขอ้ค าถามเชงิลบ ซึง่ครอบคลุมองคป์ระกอบของทศันคต ิ3 ดา้น คอื 
1) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจหรอืความรูเ้ชงิประเมนิค่า จ านวน 7 ขอ้ (ขอ้ 1– 7) 2) ดา้นความรูส้กึ จ านวน 
5 ขอ้ (ขอ้ 8–12) และ 3) ด้านแนวโน้มในการปฏบิตั ิจ านวน 5 ขอ้ (ขอ้ 13–17) มลีกัษณะเป็นขอ้
ค าถามแบบ 5 ตวัเลอืกคอื “ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่” “ไมเ่หน็ดว้ย” “ไมแ่น่ใจ” “เหน็ดว้ย” และ “เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่” โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนส าหรบัขอ้ค าถามเชงิบวกคอืผูท้ีต่อบว่า ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่คะแนน
จะเท่ากบั 1 ไมเ่หน็ดว้ยเท่ากบั 2 ไมแ่น่ใจเท่ากบั 3 เหน็ดว้ยเท่ากบั 4 และเหน็ดว้ยอย่างยิง่เท่ากบั 5 
ส่วนขอ้ค าถามเชงิลบมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนในทางตรงกนัขา้ม เมื่อน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ 
(ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืในการวจิยั) ท าใหไ้ดแ้บบสอบถามทีน่ าไปใชจ้รงิ
จ านวน 16 ขอ้ คอื 1) ด้านความรูค้วามเขา้ใจหรอืความรูเ้ชงิประเมนิค่า จ านวน 6 ขอ้ (ขอ้ 1– 6)       
2) ดา้นความรูส้กึ จ านวน 5 ขอ้ (ขอ้ 7–11) และ 3) ดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิจ านวน 5 ขอ้ (ขอ้ 12–16) 
(ดงัแสดงในภาคผนวก ก) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามคุณภาพชวีติการท างาน ผูว้จิยัพจิารณาเลอืกใชแ้บบสอบถามของอจัฉรา 
เนียมหอม (2551: 50) ซึง่ไดร้วบรวมและดดัแปลงขอ้ค าถามจากแบบสอบถามของบุษยาณี จนัทรเ์จรญิสุข 
(2538: 34) ทีส่รา้งขึน้ตามแนวคดิของ Huse and Cummings (1985: 198-199) และแบบสอบถาม
ของมณีรตัน์ ไพรรุ่งเรอืง (2541: 36) ทีส่รา้งขึน้ตามแนวคดิของ Walton (1974: 12-14) โดยปรบัขอ้
ค าถามใหเ้หมาะสมกบัการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามจ านวน 32 ขอ้ ส่วนใหญ่เป็นขอ้ค าถามเชงิบวก 
มขีอ้ค าถามเชงิลบจ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 3, 8, 11, 15, 20, 23 และ 27 ครอบคลุมองคป์ระกอบ
คุณภาพชวีติการท างาน 8 ด้าน คอื 1) ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพยีงพอจ านวน 4 ข้อ (ข้อ 1–4)           
2) สภาพการท างานทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพจ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 5–8) 3) การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน
จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 9 – 12) 4) ความก้าวหน้าจ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 13–16) 5) สงัคมสมัพนัธ์จ านวน 4 ขอ้        
(ขอ้ 17–20) 6) ลกัษณะการบรหิารงาน จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 21–24) 7) ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั
จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 25–28) และ 8) ความภาคภูมใิจในองคก์ารจ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 29–32) ซึง่มลีกัษณะเป็น  
ขอ้ค าถามแบบ 5 ตวัเลอืกคอื “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่” “ไม่เห็นด้วย” “ไม่แน่ใจ” “เห็นด้วย” และ “เห็นด้วย    
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อย่างยิง่” โดยมเีกณฑก์ารให้คะแนนส าหรบัขอ้ค าถามเชงิบวกคอื ผู้ทีต่อบว่าไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่คะแนน    
จะเท่ากบั 1 ไม่เหน็ดว้ยเท่ากบั 2 ไม่แน่ใจเท่ากบั 3 เหน็ดว้ยเท่ากบั 4 และเหน็ดว้ยอย่างยิง่เท่ากบั 5 ส่วน
ข้อค าถามเชิงลบมเีกณฑ์การให้คะแนนในทางตรงกันข้าม เมื่อน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ        
(ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืในการวจิยั) ท าให้ได้แบบสอบถามที่น าไปใช้จรงิ
จ านวน 31 ขอ้ คอื 1) ผลตอบแทนที่ยุตธิรรมและเพยีงพอจ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 1–4) 2) สภาพการท างานที่
ปลอดภยัต่อสุขภาพจ านวน 4 ข้อ (ข้อ 5–8) 3) การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานจ านวน 4 ข้อ           
(ขอ้ 9 – 12) 4) ความก้าวหน้าจ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 13–16) 5) สงัคมสมัพนัธ์จ านวน 4 ข้อ (ขอ้ 17–20)           
6) ลกัษณะการบรหิารงาน จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 21–24) 7) ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวัจ านวน 3 ขอ้ 
(ขอ้ 25-27) และ 8) ความภาคภมูใิจในองคก์ารจ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 28–31) (ดงัแสดงในภาคผนวก ก) 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์าร ผูว้จิยัได้สรา้งแบบสอบถาม
ฉบับนี้ขึ้นเอง โดยรวบรวมแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาพิจารณา และสรุป
องคป์ระกอบการสรา้งขอ้ค าถามในการวดัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารตามแนวคดิและทฤษฎี
ทีป่ระมวลไวใ้นบทที ่2 ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 20 ขอ้ ส่วนใหญ่เป็นขอ้ค าถามเชงิบวก และมขีอ้
ค าถามเชงิลบ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 5 และ 18 เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรม 5 ดา้น ดงันี้ 1) พฤตกิรรมตามคุณธรรม
จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 1–4) 2) พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมจ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 5–8) 3) พฤตกิรรมตามบทบาท
หน้าทีจ่ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 9–12) 4) พฤตกิรรมความจงรกัภกัดจี านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 13–16) และ 5) พฤตกิรรม
การพฒันาตนเองจ านวน 4 ข้อ (ขอ้ 17–20) ซึ่งมลีกัษณะเป็นขอ้ค าถามแบบ 5 ตวัเลอืกคอื “ไม่เคย”    
“น้อยครัง้” “บางครัง้” “บ่อยครัง้” และ “สม ่าเสมอ” โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนคอื ผูท้ีต่อบว่าไม่เคยปฏบิตัิ
คะแนนจะเท่ากบั 1 น้อยครัง้เท่ากบั 2 บางครัง้เท่ากบั 3 บ่อยครัง้เท่ากบั 4 และสม ่าเสมอ เท่ากบั 5     
ส่วนข้อค าถามเชงิลบมเีกณฑ์การให้คะแนนในทางตรงกนัขา้ม เมื่อน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ     
(ดงัรายละเอยีดในหวัข้อการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืในการวจิยั) ท าให้ได้แบบสอบถามที่น าไปใช้จรงิ
จ านวน 18 ขอ้ คอื 1) พฤตกิรรมตามคุณธรรมจ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 1–4) 2) พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมจ านวน       
3 ขอ้ (ขอ้ 5–7) 3) พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที่จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 8–11) 4) พฤตกิรรมความจงรกัภกัดี
จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 12–15) และ 5) พฤตกิรรมการพฒันาตนเองจ านวน 3 ขอ้ (ขอ้ 16–18) (ดงัแสดงใน
ภาคผนวก ก) 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามฉบบันี้
ขึน้เอง โดยรวบรวมแนวคดิจากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาพจิารณา และสรุปองคป์ระกอบการ
สรา้งขอ้ค าถามในการวดัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมตามแนวคดิและทฤษฎทีีป่ระมวลไวใ้นบทที่ 2 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 20 ขอ้ ส่วนใหญ่เป็นขอ้ค าถามเชงิบวก และมขีอ้ค าถามเชงิลบ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้ 5 และ 18 เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรม 5 ด้าน ดงันี้ 1) พฤตกิรรมตามคุณธรรมจ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 1–4)         
2) พฤตกิรรมการมสี่วนรว่มจ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 5–8) 3) พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าทีจ่ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 9–12) 
4) พฤตกิรรมความจงรกัภกัดจี านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 13–16) และ 5) พฤตกิรรมการพฒันาตนเองจ านวน 4 ขอ้ 
(ขอ้ 17–20) ซึง่มลีกัษณะเป็นขอ้ค าถาม  แบบ 5 ตวัเลอืกคอื “ไม่เคย” “น้อยครัง้” “บางครัง้” “บ่อยครัง้” และ 
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“สม ่าเสมอ” โดยมเีกณฑก์ารให้คะแนนคอื ผู้ทีต่อบว่าไม่เคยปฏบิตัคิะแนนจะเท่ากบั 1 น้อยครัง้เท่ากบั 2 
บางครัง้เท่ากบั 3 บ่อยครัง้เท่ากบั 4 และสม ่าเสมอ เท่ากบั 5 ส่วนขอ้ค าถามเชงิลบมเีกณฑก์ารให้คะแนน
ในทางตรงกันข้าม เมื่อน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ (ดังรายละเอียดในหวัข้อการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมอืในการวจิยั) ท าใหไ้ด้แบบสอบถามที่น าไปใช้จรงิจ านวน 18 ขอ้ คอื 1) พฤตกิรรมตาม
คุณธรรมจ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 1–4) 2) พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมจ านวน 3 ขอ้ (ขอ้ 5–7) 3) พฤตกิรรมตาม
บทบาทหน้าที่จ านวน 4 ข้อ (ข้อ 8–11) 4) พฤติกรรมความจงรกัภกัดจี านวน 4 ข้อ (ข้อ 12–15) และ          
5) พฤตกิรรมการพฒันาตนเองจ านวน 3 ขอ้ (ขอ้ 16–18) (ดงัแสดงในภาคผนวก ก) 

 
 

3.4  การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 
 
 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย  
 1) การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยเทยีบเคยีง
กบัแนวคดิและทฤษฎทีีเ่ป็นพืน้ฐานของแบบวดั และท าการตรวจสอบความชดัเจนถูกต้องของขอ้ความใน
ขอ้ค าถาม รวมทัง้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างในการศกึษาโดยคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์ 
 2) การหาคุณภาพรายขอ้และทัง้ฉบบัของแบบสอบถามแต่ละฉบบั โดยใชก้ารหาค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ (Discriminate t-value) และหาความสมัพนัธร์ายขอ้กบัทัง้ฉบบั (Item-total correlation) กบัพนักงาน
บรษิทัเอกชนแห่งหนึ่งทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน แลว้ท าการคดัเลอืกขอ้ค าถาม
ทีม่คีุณภาพตามเกณฑ ์(ค่าอ านาจจ าแนกทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติแิละค่าความ สมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.2 ถงึ 
0.8) แลว้ท าการค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามรายดา้นและทัง้ฉบบั โดยวเิคราะห์
หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาแบบ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดผ้ลตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
 3.4.1  แบบสอบถามทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพรายขอ้ของแบบสอบถามนี้ พบว่า ขอ้ค าถามมคี่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
(ค่า t) ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ(ts ≥ 1.980, ps < .05) และมคี่าความสมัพนัธร์ายขอ้กบัทัง้ฉบบั
ตามเกณฑ ์(0.2 ≤ r ≤ 0.8) จ านวน 16 ขอ้ ยกเวน้ขอ้ค าถามขอ้ 2 ทีค่่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ไม่มรีะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ(t = .306, p = .761) และมคี่าความสมัพนัธร์ายขอ้กบัทัง้ฉบบัต ่า (r = -.218) จงึตดั
ขอ้ 2 ออก (ดงัตารางที ่3.1) และมคี่าความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถาม
ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูค้วามเขา้ใจหรอืความรูเ้ชงิประเมนิค่า ดา้นความรูส้กึ 
และดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิเท่ากบั .700, .681 และ .705 ตามล าดบั โดยมคี่าความเชื่อมัน่ของแบบ
สอบทัง้ฉบบัเท่ากบั .872  
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ตารางท่ี 3.1  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัทัง้ฉบบั  
(ค่า r) ของแบบสอบถามทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจหรอืความรูเ้ชงิประเมนิค่า (α = .700) ทศิทาง t p r เลอืก 
1. ท่านรูจ้กัและเขา้ใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง + 2.151 .036 .356  
2. 

 
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงเป็นการทวนกระแส
ความนิยมของคนในโลกปจัจุบนั 

- .306 .761 -.218 X 

3. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องนามธรรม 
เขา้ใจยาก จงึไมเ่หมาะทีจ่ะน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

- 3.490 .001 .393  

4. ถ้าคนในสงัคมหนัมาใช้ชวีิตประจ าวนัตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงจะท าใหส้งัคมสงบสขุได้ 

+ 4.986 .000 .594  

5. การด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงท าใหส้งัคม
เขม้แขง็ 

+ 5.437 .000 .513  

6. หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงท าใหค้น คดิรอบคอบ 
รอบดา้น และไม่ประมาท 

+ 2.241 .029 .399  

7 ผู้ยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นผู้ที่คิดมาก
และระวงัมากเกนิไป 

- 6.886 .000 .512  

 ดา้นความรูส้กึ (α = .681) ทศิทาง t p r เลอืก 
8. ฉันรู้สกึล าบากใจทีจ่ะด าเนินชวีติแบบสมถะและพอใจใน

สิง่ทีต่นมตีามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
- 7.246 .000 .494  

9. หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นการบงัคบัคนให้
อยู่ในกรอบของคุณธรรมมากจนเกนิไป 

- 7.373 .000 .602  

10. ท่านไม่สนใจที่จะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

- 6.809 .000 .545  

11. ท่านรู้สกึภูมิใจที่สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

+ 4.207 .000 .648  

12. 
 

ท่านอยากให้คนต่างชาติได้รู้จ ักหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง เพราะมคีุณค่าแก่มนุษยชาต ิ

+ 4.558 .000 .526  

 ดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิ(α = .705) ทศิทาง t p r เลอืก 
13. ท่านจะแนะน าหรอืสนบัสนุนผูอ้ื่นโดยเฉพาะคนใกลช้ดิให้

หนัมาประพฤตตินตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
+ 4.374 .000 .567  

14. การใหค้นลด ละ เลกิ อบายมุขต่างๆตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเรื่องละเมดิสทิธสิว่นบุคคล 

- 5.734 .000 .416  
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 
 ดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิ(α = .705) ทศิทาง t p r เลอืก 
15. ประเทศชาติจะเจริญช้ากว่าที่ควรเป็น ถ้าประชาชน

ด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
- 3.882 .000 .368  

16. ท่านมีความตัง้ใจที่จะปฏิบัติตัวตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงใหไ้ด ้

+ 4.496 .000 .580  

17. ในการตัดสินใจท าสิ่งต่างๆท่านจะใช้เหตุผลตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

+ 5.083 .000 .617  

 
3.4.2  แบบสอบถามคณุภาพชีวิตการท างาน 
ผลการวเิคราะหค์ุณภาพรายขอ้ของแบบสอบถามนี้ พบว่า ขอ้ค าถามมคี่าอ านาจจ าแนก

รายขอ้ (ค่า t) ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ(ts ≥ 1.980, ps < .05) และมคี่าความสมัพนัธร์ายขอ้
กบัทัง้ฉบบัตามเกณฑ์ (0.2 ≤ r ≤ 0.8) จ านวน 31 ขอ้ ยกเวน้ขอ้ค าถามขอ้ 28 ทีค่่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ไม่มรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ(t = .895, p = .375) จงึตดัขอ้ 28 ออก (ดงัตารางที ่
3.2) และมคี่าความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามคุณภาพชวีติการ
ท างานด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพยีงพอ ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภยัต่อสุขภาพ 
ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตังิาน ด้านความก้าวหน้า ด้านสงัคมสมัพนัธ์ ดา้นลกัษณะ
การบรหิารงาน ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั และดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร
เท่ากบั .769, .479, .476, .691, .509, .566, .352 และ .620 ตามล าดบั โดยมคี่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .886 
 
ตารางท่ี 3.2  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัทัง้ฉบบั 

(ค่า r) ของแบบสอบถามคุณภาพชวีติการท างาน 
 

ดา้นผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ (α = .769) ทศิทาง t p r เลอืก 
1. ในภาพรวมท่านพอใจในเงนิเดอืนและสวสัดกิารทีไ่ดร้บั + 3.766 .000 .557  
2. เงินเดือนที่ได้รับจากบริษัทช่วยให้ท่านมีความเป็นอยู่     

ในชวีติประจ าวนัทีน่่าพอใจ 
+ 4.503 .000 .531  

3. เมื่อค านวณอย่างถี่ถ้วนแล้วผลตอบแทนที่ได้รับ ไม่
เพยีงพอกบัค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัของท่าน 

- 5.023 .000 .558  

4. ท่านได้รบัผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเมื่อเปรียบเทยีบ
กบัภาระหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

+ 5.004 .000 .479  
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 
ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัต่อสขุภาพ (α = .479) ทศิทาง t p r เลอืก 

5. ท่านพอใจในสภาพของสถานทีท่ างานทีเ่ป็นอยู่ + 4.927 .000 .578  
6. ท่านรูส้กึปลอดภยัเมื่อปฏบิตังิานอยู่ในบรษิทั + 2.452 .018 .202  
7. บรษิัทให้ความสนใจในเรื่องการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม

การท างาน เพื่อให้พนักงานได้รบัความสะดวกสบายใน
การปฏบิตังิานมากขึน้ 

+ 3.395 .002 .448  

8. สถานทีท่ างานของท่านมสีิง่รบกวน เช่น มเีสยีงดงัเกนิไป - 5.100 .000 .312  
ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน (α = .476) ทศิทาง t p r เลอืก 

9. งานที่ท าอยู่ท าให้ท่านได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ 

+ 2.618 .012 .468  

10. งานที่ท าอยู่ ท า ให้ท่ านได้มีโอกาสใช้ความรู้  และ
ความสามารถอย่างเตม็ที ่

+ 4.372 .000 .478  

11. ท่านไม่สามารถก าหนดเป้าหมายและวธิกีารท างานของ
ตนเองได ้

- 3.342 .001 .241  

12. ท่านไดร้บัขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการประเมนิผลการท างานของ
ท่านเพื่อใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการท างาน 

+ 4.173 .000 .406  

ดา้นความกา้วหน้า (α = .691) ทศิทาง t p r เลอืก 
13. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสใหท้่านมคีวามกา้วหน้าใน

ต าแหน่งหน้าที ่
+ 6.624 .000 .628  

14. หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้มีการศึกษาเพิ่มเติม      
เพื่อเพิม่พนูความรู ้

+ 5.095 .000 .682  

15. โอกาสทีท่่านจะเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานและไดร้บั
การพฒันาจากบรษิทัมน้ีอย 

- 3.481 .001 .226  

16. ท่านรูส้กึว่าการท างานทีบ่รษิทัมคีวามมัน่คงดอียู่แลว้ + 2.101 .000 .253  
ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์(α = .509) ทศิทาง t p r เลอืก 

17. หน่วยงานของท่านมบีรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง + 3.942 .000 .560  
18. ความสมัพนัธข์องท่านกบัเพื่อนร่วมงานเป็นไปไดด้ว้ยด ี + 3.177 .003 .343  
19. เมื่อเพื่อนร่วมงานบางคนประสบปญัหา เพื่อนในทีท่ างาน

มกัจะช่วยเหลอืกนัเสมอ 
+ 3.434 .001 .410  

20. งานของท่านท าใหไ้ม่ค่อยไดพ้ดูคุยกบัเพื่อนร่วมงาน - 3.831 .000 .381  
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน (α = .566) ทศิทาง t p r เลอืก 
21. หวัหน้างานแสดงให้เห็นว่าท่านและผู้ปฏบิตัิงานทุกคน

เป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่า 
+ 5.685 .000 .408  

22. การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งพจิารณาจากความสามารถ 
ไม่ใช่พจิารณาตามความพงึพอใจของหวัหน้างาน 

+ 3.881 .000 .326  

23. หวัหน้างานมกัไม่รบัฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของท่าน 

- 7.235 .000 .453  

24. หวัหน้างานปฏบิตัติวัต่อพนกังานทุกคนเท่าเทยีมกนั + 6.899 .000 .584  
ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั (α = .352) ทศิทาง t p r เลอืก 

25. ท่านพอใจต่อปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย + 3.993 .000 .347  
26. แม้จะมคีวามเครยีดจากงาน ท่านกย็งัมเีวลาผ่อนคลาย

ความเครยีดได ้
+ 3.519 .001 .407  

27. งานทีท่ าอยู่มสีว่นท าใหส้ขุภาพของท่านแย่ลง - 3.355 .001 .360  
28. ท่านสามารถจดัแบ่งเวลาใหง้านและครอบครวัไดด้ ี + .895 .375 .262 X 

ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร (α = .620) ทศิทาง t p r เลอืก 
29. ท่านมกัแนะน าใหญ้าตหิรอืคนรูจ้กัมาสมคัรงานทีบ่รษิทันี้ + 4.041 .000 .531  
30. ท่านรูส้กึภูมใิจทีไ่ดท้ างานในบรษิทันี้ + 3.297 .002 .636  
31. ท่านยนิดทีีจ่ะบอกใครๆว่าท่านท างานอยู่ทีบ่รษิทันี้ + 3.130 .003 .476  
32. บริษัทที่ท่านท างานให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน

กจิกรรมของชุมชน 
+ 3.730 .000 .348  

 
3.4.3  แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
ผลการวเิคราะหค์ุณภาพรายขอ้ของแบบสอบถามนี้ พบว่า ขอ้ค าถามมคี่าอ านาจจ าแนก

รายขอ้ (ค่า t) ถงึระดบันัยส าคญัทางสถติิ (ts ≥ 1.980, ps < .01) และมคี่าความสมัพนัธร์ายขอ้
กบัทัง้ฉบบัตามเกณฑ ์(0.2 ≤ r ≤ 0.8) จ านวน 18 ขอ้ ยกเวน้ขอ้ค าถามขอ้ 5 ทีม่คี่าอ านาจจ าแนก    
ไมถ่งึระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ(t = 1.294, p = .201) รวมถงึขอ้ค าถามขอ้ 18 ทีม่คี่าความสมัพนัธ์
รายขอ้กบัทัง้ฉบบัต ่า (rs ≤ -.280) จงึเลอืกตดัขอ้ 5 และขอ้ 18 ออก (ดงัตารางที ่3.3) และมคี่า
ความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ขององค์การด้านพฤติกรรมตามคุณธรรม ด้านพฤติกรรมการมสี่วนร่วม ด้านพฤติกรรมตาม
บทบาทหน้าที่ ด้านพฤติกรรมความจงรกัภกัดี และด้านพฤติกรรมการพฒันาตนเองเท่ากับ 
.596, .445, .727, .760 และ .730 ตามล าดบั โดยมคี่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั .873 
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ตารางท่ี 3.3  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัทัง้ฉบบั 
(ค่า r) ของแบบสอบถามพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 

 
พฤตกิรรมตามคุณธรรม (α = .596) ทศิทาง t p r เลอืก 

1. ท่านใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานทีท่ างานไม่ทนัหรอื
มงีานลน้มอื 

+ 3.798 .000 .333  

2. ท่านพยายามท างานตามขัน้ตอนเป็นระบบเพื่อไม่ใหเ้กดิ
ขอ้ผดิพลาดในการท างาน 

+ 4.403 .000 .417  

3. ท่านใช้อุปกรณ์ส านักงานและทรพัย์สนิของบรษิัท ด้วย
ความระมดัระวงั ประหยดัและคุม้ค่า 

+ 6.176 .000 .493  

4. ท่านท างานโดยยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชพี 

+ 6.750 .000 .516  

พฤตกิรรมการมสีว่นร่วม (α = .445) ทศิทาง t p r เลอืก 
5. ในการประชุมหรือถกปญัหาการท างาน ท่านเป็นผู้ฟงั

มากกว่าผูเ้สนอความคดิเหน็ 
- 1.294 .201 -.280 X 

6. ท่านเขา้ร่วมการประชุมของบรษิทั (โดยไม่ขาด) + 9.523 .000 .530  
7. ท่านกลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างเพื่อประโยชน์

ของบรษิทั 
+ 4.200 .000 .346  

8. ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั + 2.019 .049 .234  
พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่(α = .727) ทศิทาง t p r เลอืก 

9. ท่านมุ่งมัน่ท างานในหน้าทีใ่หไ้ดผ้ลดทีีส่ดุ + 5.412 .000 .457  
10. ท่านเป็นคนตรงต่อเวลาในการมาท างาน + 2.987 .005 .324  
11. ท่านปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัอย่าง

เคร่งครดั 
+ 5.117 .000 .514  

12. ท่านวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการท างาน เพื่อให้
เสรจ็ทนัเวลา 

+ 8.162 .000 .652  

พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ี(α = .760) ทศิทาง t p r เลอืก 
13. เมื่อพบสิง่ที่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั ท่านจะรบี

แจง้ใหผู้ท้ีม่คีวามรบัผดิชอบทราบทนั 
+ 4.861 .000 .448  

14. เมื่อมคีนกล่าวถึงบริษัทในทางที่ไม่ด ีท่านจะอธิบายให้
เขาเขา้ใจ 

+ 4.864 .000 .563  

15. ท่านชักชวนหรือแนะน าคนรู้จ ักให้มาท างานในบริษัท  
แห่งนี้ 

+ 6.226 .000 .470  

16. ท่านช่วยปกป้องชื่อเสยีงและสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้แก่
บรษิทั 

+ 5.621 .000 .619  
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการพฒันาตนเอง (α = .730) ทศิทาง t p r เลอืก 
17. ท่านศึกษาวิธีการท างานใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการ

ปรบัปรุงการปฏบิตังิาน 
+ 6.872 .000 .595  

18. ท่านท างานหนกัจนไม่มเีวลาออกก าลงักาย หรอืพกัผ่อน - 2.079 .043 -.322 X 
19. ท่านน าข้อดีและข้อผิดพลาดที่ผ่านมา มาประกอบการ

ตดัสนิใจในการท างาน 
+ 4.831 .000 .496  

20. ท่านขวนขวายหาความรู้เพิม่เติมเพื่อพฒันาการท างาน
ของตนเอง 

+ 5.731 .000 .591  

 
3.4.4  แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
ผลการวเิคราะหค์ุณภาพรายขอ้ของแบบสอบถามนี้ พบว่า ขอ้ค าถามมคี่าอ านาจจ าแนก

รายขอ้ (ค่า t) ถงึระดบันัยส าคญัทางสถติิ (ts ≥ 1.980, ps < .01) และมคี่าความสมัพนัธร์ายขอ้
กบัทัง้ฉบบัตามเกณฑ ์(0.2 ≤ r ≤ 0.8) จ านวน 18 ขอ้ ยกเวน้ขอ้ค าถามขอ้ 5 ทีม่คี่าอ านาจจ าแนก     
ไมถ่งึระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ(t = .697, p = .489) รวมถงึขอ้ค าถามขอ้ 18 ทีม่คี่าความสมัพนัธ์
รายขอ้กบัทัง้ฉบบัต ่า (rs ≤ .031) จงึเลอืกตดัขอ้ 5 และ 18 ออก (ดงัตารางที ่3.4) และมคี่าความ
เชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม
ดา้นพฤตกิรรมตามคุณธรรม ด้านพฤตกิรรมการมสี่วนร่วม ด้านพฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที่ 
ดา้นพฤตกิรรมความจงรกัภกัด ีและดา้นพฤตกิรรมการพฒันาตนเองเท่ากบั .662, .543, .553, 
.688 และ .559 ตามล าดบั โดยมคี่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั .843 
 
ตารางท่ี 3.4 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัทัง้ฉบบั 

(ค่า r) ของแบบสอบถามพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม 
 
 พฤตกิรรมตามคุณธรรม (α = .662)  ทศิทาง t p r เลอืก 
1. ท่านใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่นทีเ่ดอืดรอ้น เช่น ผูป้ระสบภยั

พบิตั ิ
+ 3.748 .000 .321  

2. ท่านระวงัค าพูดหรอืการกระท าของตน ไม่ให้ไปรบกวน
หรอืท ารา้ยผูอ้ื่น 

+ 4.345 .000 .576  

3. ท่านใช้สาธารณสมบัติหรือของใช้ส่วนรวมอย่างทะนุ
ถนอม ประหยดัและคุม้ค่า 

+ 4.831 .000 .597  

4. ท่านยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัศาสนา + 4.501 .000 .363  
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการมสีว่นร่วม (α = .543) ทศิทาง t p r เลอืก 
5. ท่านหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ในชุมชนทีอ่าศยัอยู่ - .697 .489 .031 X 
6. ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมของชุมชนทีอ่าศยัอยู่โดยไม่ขาด + 3.012 .006 .306  
7. ท่านกลา้ทีจ่ะพูดตามความคดิเหน็ของตนเองเพื่อการจดั

ระเบยีบและพฒันาชุมชน 
+ 2.028 .047 .217  

8. ท่านสนบัสนุนและร่วมกจิกรรมต่างๆของชุมชน + 2.670 .010 .261  
พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่(α = .553) ทศิทาง t p r เลอืก 

9. ท่านดแูลบรเิวณรอบบา้นใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย + 4.060 .000 .434  
10. ท่านให้การต้อนรับและช่วยเหลือแขกที่มาเยี่ยมเยือน

ชุมชนของท่าน 
+ 5.379 .000 .524  

11. ท่านเคารพ และปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั + 3.113 .003 .367  
12. เมื่อมกีารเลอืกตัง้ท่านไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ + 4.861 .000 .489  

พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ี(α = .688) ทศิทาง t p r เลอืก 
13. เมื่อมคีนกล่าวถงึชุมชนในทางทีไ่ม่ด ีท่านจะอธบิายหรอื

โตต้อบทนัท ี
+ 4.645 .000 .430  

14. ท่านอยากท าสิง่ดีๆ ใหแ้ก่ชุมชนทีอ่าศยัอยู่ + 3.702 .001 .477  
15. ท่านช่วยส่ง เสริมสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีทอ้งถิน่ 
+ 5.324 .000 .579  

16. หากพบเหน็ขยะหรอืสิง่ของเป็นพษิในชุมชน ท่านจะรบี
หาวธิกี าจดัและแกป้ญัหาโดยทนัท ี

+ 5.208 .000 .468  

พฤตกิรรมการพฒันาตนเอง (α = .559) ทศิทาง t p r เลอืก 
17. ท่านเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัชุมชนทีอ่าศยัอยู่ + 4.339 .000 .502  
18. ท่านมักละเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น ทาน

อาหารไม่เป็นเวลา 
- 2.679 .010 .026 X 

19. ท่านติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของสังคม
เพื่อใหท้นัสมยัและรูเ้ท่าทนัเหตุการณ์ 

+ 3.854 .000 .392  

20. ท่านศึกษาปรัชญาหรือธรรมะเพื่อสร้างความสุขให้แก่
ตนเองและครอบครวั 

+ 4.070 .000 .444  
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3.5  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 
 ผู้วิจยัจดัท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และน าไปส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคลของ
บรษิทัที่ท าการศกึษา แล้วท าการชี้แจงวตัถุประสงค์ของการวจิยักบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่ให ้             
ความอนุเคราะหใ์นการด าเนินการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ซึง่ใหเ้วลา
ในการตอบแบบสอบถาม 2 สปัดาห์ และให้ผู้ตอบส่งกลบัคนืมายงัฝ่ายบุคคลของบรษิัท โดย
ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาจ านวน 370 ชุด เมื่อน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืจากการเกบ็รวบรวม
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ผลปรากฏว่าแบบสอบถามทีม่คีวามสมบูรณ์และสามารถน ามาใชใ้น
การวเิคราะหไ์ดม้จี านวน 352 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 88.00 ของจ านวนแบบสอบถามทีด่ าเนินการแจก
กบักลุ่มตวัอยา่ง จากนัน้จงึลงรหสัขอ้มลู และบนัทกึขอ้มลูตามเกณฑท์ีก่ าหนด โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติติรวจสอบความถูกตอ้งอกีครัง้ 
 
 

3.6  การวิเคราะหข้์อมลู 
 
 
 ผูว้จิยัท าการวเิคราะหข์อ้มลูทีล่งรหสัเรยีบรอ้ยตามขอ้ 3.5 ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิเพื่อ
วเิคราะหห์าค่าสถติ ิดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 3.6.1  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

การหาค่าความถี่  (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายปจัจัย       
ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
3.6.2  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

1) การวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson’s Product Moment 
Correlation) เพื่อหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง คุณภาพชวีติการท างาน และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม 

2) การวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขัน้ตอน 
(Stepwise) เพื่อหารอ้ยละในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคม 
โดยทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างาน 



บทท่ี 4 
 
 

ผลการวิจยั 
 
 

การวจิยัเรื่องทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชวีติการท างาน 
และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคมของพนักงานบรษิทัเอกชน ผู้วจิยัได้ด าเนินการ
วเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนต่างๆ โดยแบ่งการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
1) ผลการวเิคราะหป์จัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 2) ผลการทดสอบสมมตฐิาน และ 3) ผลการทดสอบ
อื่น  ๆนอกเหนือสมมตฐิาน มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 

4.1  ผลการวิเคราะหปั์จจยัส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง 
 
 
 ผลการวเิคราะห์ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 352 คน (ดงัตารางที่ 4.1)         
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) เพศ กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิคอืจ านวน 222 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.3 และเป็นเพศชาย
จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.7  

2) สถานภาพสมรส กลุ่มตวัอย่างมากกว่าครึง่อยู่ในสถานภาพสมรส จ านวน 199 คน    
คดิเป็นรอ้ยละ 59.9 และมสีถานภาพโสดและอื่นๆ จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.1  

3) ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.3 รองลงมามกีารศกึษาระดบัปวส.และสูงขึน้ไป และมธัยมศกึษา
ตอนปลายและปวช. คดิเป็นรอ้ยละ 33.7 และ 26.0 ตามล าดบั 

4) อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 30-38 ปี คอืจ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
38.9 รองลงมามอีาย ุ38 ปีขึน้ไป จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.7 และมอีายุน้อยกว่า 30 ปี 
น้อยทีสุ่ด จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.4 

5) อายุงานในองคก์าร กลุ่มตวัอย่างมอีายุงานในองคก์ารมากกว่า 8 ปี และน้อยกว่า 5 ปี 
ในจ านวนใกล้เคยีงกนั กล่าวคอื มีอายุงานในองคก์ารมากกว่า 8 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 และมี
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อายงุานในองคก์ารน้อยกว่า 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 34.7 และมอีายงุานในองคก์าร 5-8 ปี จ านวน 105 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 

ผลการวิเคราะห์ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง    
มากกว่าครึง่เป็นพนักงานหญงิและมสีถานภาพสมรส โดยมกีารศกึษาต ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษา      
ตอนปลาย มอีายุและอายุงานในองค์การคละกนัในทุกระดบั กล่าวได้ว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวาม
หลากหลายในดา้นระดบัการศกึษา อาย ุและอายงุานในองคก์าร 
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดับ

การศกึษา อาย ุและอายงุานในองคก์าร 
 

ปจัจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน (คน) รอ้ยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญงิ 

รวม 

 
123 
222 
345* 

 
35.7 
64.3 
100.0 

สถานภาพสมรส 
     สมรส 
     โสดและอื่นๆ 

รวม 

 
199 
133 
332* 

 
59.9 
40.1 
100.0 

ระดบัการศกึษา 
     ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย 
     มธัยมศกึษาตอนปลายและปวช. 
     ปวส.และสงูขึน้ไป 

รวม 

 
135 
87 
113 
335* 

 
40.3 
26.0 
33.7 
100.0 

อาย ุ
     น้อยกว่า 30 ปี 
     30 – 38 ปี 
     มากกว่า 38 ปี ขึน้ไป 

รวม 

 
100 
137 
115 
352 

 
28.4 
38.9 
32.7 
100.0 

อายุงานในองคก์าร 
     น้อยกว่า 5 ปี 
     5 – 8 ปี 
     มากกว่า 8 ปี ขึน้ไป 

รวม 

 
122 
105 
125 
352 

 
34.7 
29.8 
35.5 
100.0 

หมายเหต:ุ *ไม่รวมขอ้มลูทีไ่ม่ไดร้ะบุ 
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4.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยใช้การวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์  
แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่1 
และสมมติฐานที่ 2 และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคุณวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขัน้ตอน 
(Multiple Regression Analysis: Stepwise) เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่3 โดยมผีลการทดสอบ
สมมตฐิานดงันี้ 
 

4.2.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม  
4.2.1.1 ผลการวิเคราะห์ค่ าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อ          

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคม  
(ดงัตารางที ่4.2) พบว่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ         
(r = .348, p < .01) และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ(r = .378, p < .01) เมื่อวเิคราะห์พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมราย
ด้าน คือ พฤติกรรมตามคุณธรรม พฤติกรรมการมีส่วนร่วม พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที ่
พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการพฒันาตนเอง พบว่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารทุกดา้น
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .330, .171, .279, .162 และ .297 ตามล าดบั p < .01) และพบ
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ        
(r = .349, .226, .235, .175 และ .328 ตามล าดบั p < .01) นอกจากนี้ไดว้เิคราะหค์วามสมัพนัธ์
รายดา้นเพิม่เตมิ ดงันี้ 

 1) ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
รายดา้น กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมโดยรวม 

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์รายด้าน พบว่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง ได้แก่ ด้านความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ และด้านแนวโน้มในการ
ปฏบิตัิมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .303, .321 และ .307 ตามล าดบั p < .01) และพบความสมัพนัธท์างบวก
กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .327, .346 และ 
.338 ตามล าดบั p < .01)  
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2) ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
รายดา้น กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมรายดา้น 

(1) ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูค้วาม
เข้าใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทุกด้าน คือ 
พฤติกรรมตามคุณธรรม พฤติกรรมการมสี่วนร่วม พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรม
ความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .308, .141, .247, 
.126 และ .260 ตามล าดบั p < .01) และพบความสมัพนัธท์างบวกเช่นเดยีวกนัในพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีองสงัคมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r = .297, .192, .188, .154 และ .303 ตามล าดบั 
p < .01) 

(2) ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความรูส้กึมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีขององคก์ารทุกดา้น คอื พฤตกิรรมตาม
คุณธรรม พฤติกรรมการมสี่วนร่วม พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ี
และพฤตกิรรมการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .328, .134, .271, .137 และ 
.274 ตามล าดบั p < .01) และพบความสมัพนัธท์างบวกเช่นเดยีวกนัในพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ของสงัคมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r = .349, .192, .196, .154 และ .307 ตามล าดบั p < .01) 

(3) ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านแนวโน้มใน
การปฏบิตัิ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การทุกด้าน คอื 
พฤตกิรรมตามคุณธรรม พฤตกิรรมการมสี่วนร่วม พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่พฤตกิรรมความ
จงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .243, .183, .226, .174 
และ .261 ตามล าดบั p < .01) และพบความสมัพนัธท์างบวกเช่นเดยีวกนัในพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีองสงัคมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .288, .223, .247, .160 และ .265 ตามล าดบั   
p < .01) 

ผลทีพ่บทัง้หมดนี้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานที ่1 อยา่งชดัเจนว่าทศันคตต่ิอ       
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
องคก์ารและสงัคม 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม 

 

ตวัแปร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม 

 โดยรวม 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

โดยรวม 
องคก์าร .348** .330** .171** .279** .162** .297** 
สงัคม .378** .349** .226** .235** .175** .328** 

1.1 
องคก์าร .303** .308** .141** .247** .126** .260** 
สงัคม .327** .297** .192** .188** .154** .303** 

1.2 
องคก์าร .321** .328** .134** .271** .137** .274** 
สงัคม .346** .349** .192** .196** .154** .307** 

1.3 
องคก์าร .307** .243** .183** .226** .174** .261** 
สงัคม .338** .288** .223** .247** .160** .265** 

หมายเหต:ุ **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01    
      *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ก าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาดงันี้ 
1. ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง         3. พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม 
    1.1 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ   3.1 พฤตกิรรมตามคุณธรรม 
    1.2 ดา้นความรูส้กึ    3.2 พฤตกิรรมการมสีว่นร่วม 
    1.3 ดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิ   3.3 พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่
      3.4 พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ี      
         3.5 พฤตกิรรมการพฒันาตนเอง 
 

4.2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม 
4.2.2.1 ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีติการท างาน 

และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม (ดงัตารางที ่4.3) พบว่า คุณภาพชวีติ
การท างานโดยรวม มคีวามสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .518, p < .01) และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
สงัคมโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .481, p < .01) เมื่อวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมรายดา้น คอื พฤตกิรรมตามคุณธรรม พฤตกิรรมการมสี่วนร่วม 
พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรมความจงรกัภักดี และพฤติกรรมการพฒันาตนเอง 
พบว่า คุณภาพชวีติการท างานโดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
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ขององคก์ารทุกดา้นอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .288, .408, .291, .423 และ .398 ตามล าดบั 
p < .01) และมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมทุกดา้นอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .261, .286, .440, .286 และ .393 ตามล าดบั p < .01) นอกจากนี้ได้
วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ายดา้นเพิม่เตมิ ดงันี้ 

1) ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการท างานรายดา้น กบัพฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมโดยรวม 

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ายดา้น พบว่า คุณภาพชวีติการท างานใน  
แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ด้านผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัต่อ
สุขภาพ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน ดา้นความก้าวหน้า ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์  ดา้น
ลกัษณะการบรหิารงาน ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตัว และดา้นความภาคภูมใิจใน
องค์การ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การโดยรวมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(r = .316, .231, .460, .290, .402, .369, .283 และ .334 ตามล าดบั p < .01) 
และพบความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโดยรวมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(r = .293, .243, .411, .189, .389, .417, .244 และ .299 ตามล าดบั p < .01)  

2) ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการท างานรายดา้น กบัพฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมรายดา้น 

(1) คุณภาพชวีติการท างานดา้นผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารทุกดา้น คอื พฤตกิรรมตาม
คุณธรรม พฤติกรรมการมสี่วนร่วม พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ี
และพฤตกิรรมการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .172, .258, .202, .246 และ 
.228 ตามล าดบั p < .01) และพบความสมัพนัธท์างบวกเช่นเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ    
ทีด่ขีองสงัคมรายดา้นทุกดา้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .168, .142, .299, .192 และ .204 
ตามล าดบั p < .01) 

(2) คุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ ด้านพฤตกิรรม
การมสี่วนร่วม พฤติกรรมความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ(r = .203, .250 และ .219 ตามล าดบั p < .01) แต่ไม่พบความสมัพนัธใ์นดา้นพฤตกิรรม
ตามคุณธรรม และพฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่(rs < .079, ps > .05) โดยพบผลทีค่ลา้ยคลงึกนั
ในการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม กล่าวคอื พบความสมัพนัธ์
ทางบวกในดา้นพฤตกิรรมการมสี่วนร่วม พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ีพฤตกิรรมการพฒันาตนเอง และ
พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .100, .102, .291 และ.289 ตามล าดบั 
p < .05) แต่ไมพ่บความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีติการท างานดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัต่อ
สุขภาพกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมดา้นพฤตกิรรมตามคุณธรรม (r = .056, p > .05) 
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(3) คุณภาพชวีติการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตัิงาน
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีขององคก์ารทุกดา้น คอื พฤตกิรรมตาม
คุณธรรม พฤติกรรมการมสี่วนร่วม พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรมความจงรกัภกัด ีและ
พฤตกิรรมการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .298, .253, .415, .273 และ .395 
ตามล าดบั p < .01) และพบความสมัพนัธท์างบวกเช่นเดยีวกนัในพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ของสงัคมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r = .290, .308, .338, .155 และ .365 ตามล าดบั p < .01) 

(4) คุณภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารทุกดา้น คอื พฤตกิรรมตามคุณธรรม พฤตกิรรม
การมสี่วนร่วม พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการพฒันา
ตนเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .166, .296, .169, .219 และ .163 ตามล าดบั p < .01) เมื่อ
วเิคราะห์พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคม พบว่า คุณภาพชวีติการท างานด้านความก้าวหน้า      
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีของสงัคมในด้านพฤตกิรรมการมสี่วน
ร่วม พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการพฒันาตนเองอย่าง   
มนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .092, .251, .123 และ .123 ตามล าดบั p < .05) แต่ไม่พบความสมัพนัธ์
ในดา้นพฤตกิรรมตามคุณธรรม (r = .061, p > .05) 

(5) คุณภาพชีวิตการท างานด้านสังคมสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทุกด้าน คือ พฤติกรรมตามคุณธรรม 
พฤตกิรรมการมสี่วนรว่ม พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการ
พฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .291, .255, .221, .299 และ .345 ตามล าดบั p < .01) 
และพบความสมัพนัธท์างบวกเช่นเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคมรายดา้นทุกดา้น 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r = .194, .255, .279, .313 และ .318 ตามล าดบั p < .01) 

(6) คุณภาพชวีติการท างานดา้นลกัษณะการบรหิารงาน มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทุกด้าน คือ พฤติกรรมตามคุณธรรม 
พฤติกรรมการมสี่วนร่วม พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรมความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรม   
การพฒันาตนเองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r = .234, .262, .198, .257 และ .350 ตามล าดบั p < .01) 
และพบความสมัพนัธ์ทางบวกเช่นเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมรายด้าน
ทุกดา้นอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r = .269, .358, .288, .156 และ .417 ตามล าดบั p < .01) 

(7) คุณภาพชีวิตการท างานด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทุกด้าน คือ 
พฤติกรรมตามคุณธรรม พฤติกรรมการมสี่วนร่วม พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรม
ความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ (r = .117, .323, .110, 
.243 และ .189 ตามล าดบั p < .01) เมือ่วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม พบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้า มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
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สมาชกิที่ดขีองสงัคมในด้านพฤตกิรรมตามคุณธรรม พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที่ พฤตกิรรม
ความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการพฒันาตนเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .172, .240, .190 และ 
.139 ตามล าดบั p < .01) แต่ไมพ่บความสมัพนัธใ์นดา้นพฤตกิรรมการมสี่วนรว่ม (r = .076, p > .05) 

(8) คุณภาพชวีติการท างานดา้นความภาคภมูใิจในองคก์าร มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารทุกดา้น คอื พฤตกิรรมตามคุณธรรม พฤตกิรรม
การมสี่วนร่วม พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการพฒันา
ตนเองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .172, .256, .136, .396 และ .179 ตามล าดบั p < .01) และ
พบความสมัพนัธท์างบวกเช่นเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีของสงัคมรายดา้นทุกดา้น
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r = .158, .157, .281, .260 และ .161 ตามล าดบั p < .01) 

ผลทีพ่บส่วนใหญ่สนบัสนุนสมมตฐิานที ่2 ทีว่่า คุณภาพชวีติการท างานมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมของพนักงาน โดย
มเีพยีงความสมัพนัธร์ะหว่างรายดา้น 5 คู่คอื 1) คุณภาพชวีติการท างานดา้นสภาพการท างานที่
ปลอดภยัต่อสุขภาพกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การด้านพฤติกรรมตามคุณธรรม 
2) คณุภาพชวีติการท างานดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่
ดขีององคก์ารดา้นพฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที่ 3) คุณภาพชวีติการท างานดา้นสภาพการท างานที่
ปลอดภยัต่อสุขภาพกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของสงัคมด้านพฤติกรรมตามคุณธรรม      
4) คุณภาพชวีติการท างานดา้นความก้าวหน้ากบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมดา้นพฤตกิรรม
ตามคุณธรรม และ 5) คุณภาพชวีติการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวักบัพฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมดา้นพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมทีไ่ม่พบค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางท่ี 4.3  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการท างาน และพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม 

 

ตวัแปร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม 

 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

2 
องคก์าร .522** .294** .411** .293** .424** .404** 
สงัคม .488** .267** .301** .441** .282** .404** 

2.1 
องคก์าร .316** .172** .258** .202** .246** .228** 
สงัคม .293** .168** .142** .299** .192** .204** 

2.2 
องคก์าร .231** .046 .203** .079 .250** .219** 
สงัคม .243** .056 .100* .289** .102* .291** 

2.3 
องคก์าร .460** .298** .253** .415** .273** .395** 
สงัคม .411** .290** .308** .338** .155** .365** 

2.4 
องคก์าร .290** .166** .296** .169** .219** .163** 
สงัคม .189** .061 .092* .251** .123* .123* 

2.5 
องคก์าร .402** .291** .255** .221** .299** .345** 
สงัคม .389** .194** .225** .279** .313** .318** 

2.6 
องคก์าร .369** .234** .262** .198** .257** .350** 
สงัคม .417** .269** .358** .288** .156** .417** 

2.7 
องคก์าร .283** .117* .323** .110* .243** .189** 
สงัคม .244** .172** .076 .240** .190** .139** 

2.8 
องคก์าร .334** .172** .256** .136** .396** .179** 
สงัคม .299** .158** .157** .281** .260** .161** 

หมายเหต:ุ **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01    *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ก าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาดงันี้ 
2. คุณภาพชวีติการท างาน (โดยรวม)           3. พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม 
    2.1 ดา้นผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ  3.1 พฤตกิรรมตามคุณธรรม   
    2.2 ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัต่อสขุภาพ 3.2 พฤตกิรรมการมสีว่นร่วม 
    2.3 ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 3.3 พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที ่   
    2.4 ดา้นความกา้วหน้า    3.4 พฤตกิรรมความจงรกัภกัด ี  
    2.5 ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์    3.5 พฤตกิรรมการพฒันาตนเอง   
    2.6 ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน    
    2.7 ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั 
    2.8 ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร 
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4.2.3  อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม 
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 

 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การและ
สงัคม โดยทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างาน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้     

1) ผลการวเิคราะหอ์ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร โดย
ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างาน พบว่า ทศันคตต่ิอหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านแนวโน้มในการปฏบิตัิ คุณภาพชวีิตการท างานด้านการพฒันา
ศกัยภาพของผู้ปฏบิตัิงาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ และด้านความภาคภูมใิจในองค์การ สามารถร่วมกนั
ท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารไดร้อ้ยละ 32.3  (F = 41.400, p < .01) โดยพบว่า 
คุณภาพชวีติการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานสามารถท านายพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิที่ดขีององค์การได้มากที่สุดรอ้ยละ 21.2 รองลงมาคอื ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านแนวโน้มในการปฏิบัติ คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสงัคมสัมพันธ์ และด้านความ
ภาคภมูใิจในองคก์าร เพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 5.8, 3.8 และ 1.5 ตามล าดบั (ดงัตารางที ่4.4) 
 
ตารางท่ี 4.4  ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ 

โดยทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างาน    
 

ตวัท านาย R2 change B Beta t p 
ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิ
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์
   ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร 

 
.058 

 
.212 
.038 
.015 

 
.180 

 
.341 
.163 
.114 

 
.196 

 
.322 
.172 
.137 

 
4.290 

 
6.555 
3.315 
2.799 

 
.000 

 
.000 
.001 
.005 

ค่าคงที ่  .944  3.932 .000 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .323, F = 41.400, p < .01 

 
2) ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคม โดย

ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างาน พบว่า ทศันคตต่ิอหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูค้วามเขา้ใจ และดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิคุณภาพชวีติการ
ท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตัิงาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ ด้านลกัษณะการบรหิารงาน     
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และดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมได้
รอ้ยละ 32.5 (F = 27.747, p < .01) โดยพบว่า คุณภาพชวีติการท างานดา้นลกัษณะการบรหิารงาน
สามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมไดม้ากทีสุ่ดรอ้ยละ 17.4 รองลงมาคอื ทศันคติ
ต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านแนวโน้มในการปฏบิตัิ คุณภาพชวีติการท างานด้านการ
พฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์และดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร และทศันคติ
ต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูค้วามเขา้ใจ เพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 6.4, 5.0, 2.0, 
1.0 และ 0.8 ตามล าดบั (ดงัตารางที ่4.5) 
 
ตารางท่ี 4.5  ผลการวิเคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม    

โดยทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างาน    
 

ตวัท านาย R2 change B Beta t p 
ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิ
   ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์
   ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร 

 
.064 
.008 

 
.174 
.050 
.020 
.010 

 
.105 
.094 

 
.102 
.169 
.090 
.081 

 
.142 
.119 

 
.178 
.199 
.119 
.122 

 
2.355 
1.972 

 
3.265 
3.759 
2.163 
2.457 

 
.019 
.049 

 
.001 
.000 
.031 
.014 

ค่าคงที ่  1.609  7.863 .000 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .325, F = 27.747, p < .01 

 
เมื่อเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหอ์ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร

และสงัคม พบว่า องคป์ระกอบทีส่ามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ ประกอบดว้ย 
ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิคุณภาพชวีติการท างานด้าน
การพฒันาศักยภาพของผู้ปฏบิตัิงาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ และด้านความภาคภูมใิจในองค์การ  โดยมี
องค์ประกอบที่สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมเพิ่มเติม คอื ทัศนคติต่อหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ความเข้าใจ และคุณภาพชีวิตการท างานด้านลกัษณะการ
บรหิารงาน นอกจากนี้องค์ประกอบที่สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและ
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมไดม้ากทีสุ่ดมคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื คุณภาพชวีติการท างาน
ด้านการพฒันาศักยภาพของผู้ปฏิบตัิงานสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ได้มากที่สุดคอื ร้อยละ 21.2 โดยคุณภาพชวีิตการท างานด้านลกัษณะการบรหิารงานสามารถท านาย
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมไดม้ากทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 17.4 (ดงัภาพที ่4.1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1 องคป์ระกอบและอ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม

ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คณุภาพชีวิตการท างาน 
 

 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

5.8% 

ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
 

 ดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิ
 

 

ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
 

 
ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์

 

 
ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร 

 

 

ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน 
 

 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสงัคม 

32.3% 

21.2% 

3.8% 

1.5% 

32.5% 

6.4% 

0.8% 

17.4% 

5.0% 

2.0% 

1.0% 
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ผลที่พบนี้จงึสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และคุณภาพชวีติการท างานสามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ
และสงัคมไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 30 
 
 

4.3  ผลการทดสอบนอกเหนือสมมติฐาน 
 
 
ในที่นี้ได้ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างและความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมโดยรวม และวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การและสงัคม โดยทัศนคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณภาพชวีติการท างานของพนกังานทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

4.3.1   การวิเคราะห์ความแตกต่างและความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคมโดยรวม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล 
4.3.1.1 พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมโดยรวม ในพนักงาน

ทีม่เีพศและสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานที่มีเพศและสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มี

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ(ts ≤ 1.758, ps > .05) (ดงัตารางที ่4.6) 
 
ตารางท่ี 4.6  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสงัคมโดยรวม       

ในพนกังานทีม่เีพศและสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
 
พฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ ี

ปจัจยัดา้น  n  ̅  S.D. t p 

องคก์าร 

เพศ 
ชาย 123 3.90  .344 

-1.797 .073 
หญงิ 222 3.97  .383 

สถานภาพ
สมรส 

สมรส 199 4.01  .366 

1.557 .120 โสด 133 3.95  .301 

โสด 133 4.01  .272 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 
พฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ ี

ปจัจยัดา้น  n  ̅  S.D. t p 

สงัคม 

เพศ 
ชาย 123 3.91  .345 

-1.046 .297 
หญงิ 222 3.95  .396 

สถานภาพ
สมรส 

สมรส 199 4.06  .267 
1.758 .080 

โสด 133 4.01  .272 

 
4.3.1.2 พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมโดยรวม ในพนักงาน

ทีม่รีะดบัการศกึษา อาย ุและอายงุานในองคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาและอายุแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสงัคมโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ    
(Fs ≤ 1.574, ps > .05) และพบว่า พนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ขององคก์ารและสงัคมโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(F ≥ 3.089, p < .05) (ดงัตารางที ่
4.7) โดยพบว่า พนกังานทีม่อีายมุากกว่า 38 ปี มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและ
สงัคมโดยรวม สงูกว่าพนกังานทีม่อีาย ุ30 – 38 ปี (ดงัตารางที ่4.8)  
 
ตารางท่ี 4.7  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสงัคมโดยรวม       

ในพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษา อาย ุและอายงุานในองคก์ารแตกต่างกนั 
 
พฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ ี

ปจัจยัดา้น  n  ̅  S.D. F p 

องคก์าร 
ระดบั

การศกึษา 

ประถมและม.ตน้ 135 3.95  .362 

.880 .416 ม.ปลายและปวช. 87 3.99  .301 

ปวส.และสงูกว่า 113 4.00  .331 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 
พฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ ี

ปจัจยัดา้น  n  ̅  S.D. F p 

องคก์าร 

อายุ 

น้อยกว่า 30 ปี 100 3.93  .325 

5.600 .004** 30 - 38 ปี 137 3.89  .399 

มากกว่า 38 ปี 115 4.04  .377 

อายงุานใน
องคก์าร 

น้อยกว่า 5 ปี 122 3.91  .359 

1.574 .209 5 – 8 ปี 105 3.94  .338 

มากกว่า 8 ปี 125 4.00  .420 

สงัคม 

ระดบั
การศกึษา 

ประถมและม.ตน้ 135 4.05  .270 

.263 .769 ม.ปลายและปวช. 87 4.06  .249 

ปวส.และสงูกว่า 113 4.03  .282 

อายุ 

น้อยกว่า 30 ปี 100 3.97  .369   

30 - 38 ปี 137 3.88  .389 3.089 .047* 

มากกว่า 38 ปี 115 4.00  .382   

 
อายงุานใน
องคก์าร 

น้อยกว่า 5 ปี 122 3.90  .403   

 5 – 8 ปี 105 3.95  .367 1.222 .296 

 มากกว่า 8 ปี 125 3.98  .376   

หมายเหต:ุ **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
               *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 
 



52 

 

ตารางท่ี 4.8  ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีขององคก์ารและสงัคมโดยรวม
ของพนกังานทีม่อีายแุตกต่างกนั โดยใชส้ถติแิบบเชฟเฟ่ 

 
พฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ ี

อายุ 
 

n  ̅ 
อายุ 

 1 2 3 

องคก์าร 
น้อยกว่า 30 ปี 
30 – 38 ปี 
มากกว่า 38 ปี 

(1) 
(2) 
(3) 

100 
137 
115 

3.93 
3.89 
4.04 

- 
- 
- 

.043 
- 
- 

-.111 
-.154* 

- 

สงัคม 
น้อยกว่า 30 ปี 
30 – 38 ปี 
มากกว่า 38 ปี 

(1) 
(2) 
(3) 

100 
137 
115 

3.97 
3.88 
4.00 

- 
- 
- 

.084 
- 
- 

-.030 
-.114* 

- 
หมายเหต:ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 
ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างและความแปรปรวนของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี

ขององคก์ารและสงัคมโดยรวม จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล พบความแตกต่างในกลุ่มพนักงาน
ที่มอีายุแตกต่างกนั คอื พนักงานที่มอีายุมากกว่า 38 ปี มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง
องคก์ารและสงัคมโดยรวมสูงกว่าพนักงานที่มอีายุ 30 – 38 ปี ดงันัน้ผู้วจิยัจงึท าการวเิคราะห์อ านาจ     
ในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม โดยทศันคตต่ิอหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างานในแต่ละด้านในกลุ่มพนักงานที่มีอาย ุ       
30 – 38 ปี ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

4.3.2  การวิเคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารและสงัคม โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
คณุภาพชีวิตการท างาน (พนักงานท่ีมีอาย ุ30 – 38 ปี) 

 ผลการวเิคราะหอ์ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ในกลุ่ม
พนักงานทีม่อีายุ 30 – 38 ปี โดยวเิคราะหท์ศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพ
ชวีติการท างานรายด้าน พบว่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงด้านความรูส้กึ 
คุณภาพชวีติการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน ด้านความก้าวหน้า และดา้น
สงัคมสมัพนัธ ์สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีขององคก์ารไดร้อ้ยละ 34.1 
(F = 17.060, p < .01) โดยพบว่า คุณภาพชวีติการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน
สามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีขององคก์ารไดม้ากทีสุ่ดรอ้ยละ 21.7 รองลงมาคอื 
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คุณภาพชวีติการท างานดา้นความก้าวหน้า และดา้นสงัคมสมัพนัธ ์และทศันคตต่ิอหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูส้กึเพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 5.1, 4.2 และ 3.1 ตามล าดบั (ดงัตารางที ่4.9) 
 
ตารางท่ี 4.9  ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ 

โดยทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างาน 
ในกลุ่มพนกังานทีม่อีาย ุ30 – 38 ปี 

 
ตวัท านาย R2 change B Beta t p 

ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ดา้นความรูส้กึ 
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   ดา้นความกา้วหน้า 
   ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์

 
.031 

 
.217 
.051 
.042 

 
.178 

 
.247 
.159 
.229 

 
.181 

 
.239 
.222 
.206 

 
2.477 

 
2.798 
2.845 
2.547 

 
.015 

 
.006 
.005 
.012 

ค่าคงที ่  .876  2.218 .028 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .341, F = 17.060, p < .01 
 
 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของสงัคมใน
กลุ่มพนักงานทีม่อีายุ 30 – 38 ปี โดยวเิคราะห์ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
และคุณภาพชีวิตการท างานรายด้าน พบว่า ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
ด้านความรู้สกึ คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตัิงาน ด้านความ
สมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั และดา้นลกัษณะการบรหิารงาน สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมไดร้อ้ยละ 42.8 (F = 27.747, p < .01) โดยพบว่า คุณภาพชวีติการ
ท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน สามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี
ของสงัคมไดม้ากทีสุ่ดรอ้ยละ 26.6 รองลงมาคอื ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ด้านความรู้สกึ คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตัิงาน ด้านความ
สมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั และดา้นลกัษณะการบรหิารงานเพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 9.0, 5.0 
และ 2.2 ตามล าดบั (ดงัตารางที ่4.10) 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคม 
โดยทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างาน 
ในกลุ่มพนกังานทีม่อีาย ุ30 – 38 ปี 

 
ตวัท านาย R2 change B Beta t p 

ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั 
   ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน 

 
.090 

 
.266 
.050 
.022 

 
.209 

 
.267 
.110 
.099 

 
.259 

 
.349 
.187 
.174 

 
3.815 

 
4.751 
2.623 
2.265 

 
.000 

 
.000 
.010 
.025 

ค่าคงที ่  1.428  5.172 .000 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .428, F = 24.680, p < .01 
 
 



บทท่ี 5 
 
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

การวจิยัเรื่องทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชวีติการท างาน 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคมของพนักงานบริษัทเอกชน               
มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
คุณภาพชวีติการท างาน และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม และเพื่อศกึษา
ความสามารถในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคม ของทศันคต ิ 
ต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างานของพนักงานบรษิทัเอกชน 
โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามปจัจยัส่วนบุคคล แบบสอบถามทศันคตต่ิอ
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง แบบสอบถามคุณภาพชวีติการท างาน และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม ในบทนี้ผู้วิจ ัยได้สรุปและอภิปราย
ผลการวจิยัตามล าดบัสมมติฐาน และน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ และการวจิยั
ต่อไป 

 
 

5.1  การสรปุปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 
 การวจิยัครัง้นี้เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 352 คน ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง
มากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิงและมสีถานภาพสมรส โดยมกีารศึกษาต ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษา     
ตอนปลาย มอีายุและอายุงานในองค์การคละกนัในทุกระดบั กล่าวได้ว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวาม
หลากหลายในดา้นระดบัการศกึษา อาย ุและอายงุานในองคก์าร 
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5.2  การสรปุ และอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
  
 

การวเิคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยัทัง้หมด 3 ข้อ ดงัได้กล่าวไว้ใน  
บทที ่4 พบผลการวจิยัสนบัสนุนสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
5.2.1  ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม (สมมติฐานท่ี 1) 
 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 โดยพบ
ความสมัพนัธท์างบวกระหว่างทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และพฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมของพนักงานทัง้โดยรวมและรายดา้น กล่าวคอื พนักงานที่
มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและรายได้ในระดับสูง เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคมทัง้โดยรวมและรายด้านในระดบัสูงด้วย
เช่นกนั ผลการวจิยันี้ชีใ้หเ้หน็ว่า หากพนักงานมทีศันคตทิีด่ต่ีอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   
กจ็ะท าให้พนักงานแสดงพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารและสงัคมเพิม่ขึน้ ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะทศันคตมิบีทบาทส าคญัในการก าหนดพฤตกิรรมของสมาชกิในองค์การ (ณัฏฐพนัธ ์
เขจรนันทน์, 2551: 44) และการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใชก้บัการบรหิาร
จดัการทรพัยากรมนุษยภ์ายในองคก์าร ช่วยส่งเสรมิให้เกดิพฤตกิรรมที่ดขีองคนในสงัคม และ
การเตบิโตอย่างยัง่ยนืขององคก์าร (สมบตั ิกุสุมาวล,ี 2553: 293-335) ซึง่บรษิทัเอกชนทีศ่กึษา
ได้มกีารน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใช้ในธุรกิจหลงัจากประสบผลกระทบจาก
วกิฤตแฮมเบอรเ์กอร์ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถงึ ปีพ.ศ. 2551 โดยสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีผ่่านมาที่
พบว่า การรบัรู้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม     
ทัง้โดยรวมและรายดา้น (จณิหน์ิภา ชใูจ, 2553: 59) และผลการวจิยัของ สมพร กรุดน้อย (2550: 87) 
ที่พบว่า การรบัรู้การประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจดัการองค์การ
โดยรวมและรายด้าน มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการด าเนินชวีติที่สอดคล้องตาม
แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

5.2.2  คุณภาพชีวิตการท างานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม (สมมติฐานท่ี 2) 

 ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธส์นบัสนุนสมมตฐิานที ่2 โดยพบความสมัพนัธ์
ทางบวกระหว่างคุณภาพชวีติการท างานโดยรวม และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร
และสงัคมโดยรวม กล่าวคอื พนักงานทีม่คีุณภาพชวีติการท างานโดยรวมในระดบัสูง เป็นผูท้ี่มี
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีขององคก์ารและสงัคมโดยรวมในระดบัสูงด้วย นอกจากนี้ผลการ
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วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ายดา้น พบว่า มเีพยีงความสมัพนัธร์ะหว่างรายดา้น 5 คู่คอื 1) คุณภาพ
ชวีติการท างานดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีอง
องคก์ารดา้นพฤตกิรรมตามคุณธรรม 2) คุณภาพชวีติการท างานดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยั
ต่อสุขภาพกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่        
3) คุณภาพชวีติการท างานดา้นสภาพการท างานที่ปลอดภยัต่อสุขภาพกบัพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีองสงัคมดา้นพฤตกิรรมตามคุณธรรม 4) คุณภาพชวีติการท างานดา้นความก้าวหน้า
กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมดา้นพฤตกิรรมตามคุณธรรม และ 5) คุณภาพชวีติการ
ท างานด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคม
ดา้นพฤตกิรรมการมสี่วนรว่ม ที่ไม่พบความสมัพนัธ์ ทัง้นี้ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ายดา้น
ส่วนใหญ่สนบัสนุนสมมตฐิานที ่2 โดยพบว่า คุณภาพชวีติการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนที่
ยตุธิรรมและเพยีงพอ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์ดา้นลกัษณะ
การบรหิารงาน ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั และดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร 
มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสงัคมทุกด้าน คือ 
พฤติกรรมตามคุณธรรม พฤติกรรมการมสี่วนร่วม พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรม
ความจงรกัภกัด ีและพฤตกิรรมการพฒันาตนเอง ผลทีพ่บชีใ้หเ้หน็ว่า คุณภาพชวีติการท างานที่
ดีภายในองค์การ ช่วยให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม 
เนื่องจากคุณภาพชีวิตการท างานสามารถส่งเสรมิสุขภาพกายและสุขภาพจติให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ต่องานและองค์การ อันน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพขององค์การ เมื่อพนักงานมคีุณภาพชวีติการท างานที่ดจีะสามารถท างานได้อย่างมี
ประสทิธผิล และส่งเสรมิใหม้คีวามเตม็ใจในการท าสิง่ต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีอ่งคก์าร
ก าหนดไว ้ซึง่ถอืเป็นพฤตกิรรมทีอ่งคก์ารมุ่งหวงัใหเ้กดิขึน้ (Hackman and Sutte, 1977; Organ 
and Bateman, 1991) ผลที่พบนี้มคีวามสอดคล้องกบัผลการวจิยัที่ผ่านมาของ วรวรรณ บุญล้อม 
(2551: 57) และ พนิดา ศรโีพธิท์อง (2550: 72) ซึง่พบว่า คุณภาพชวีติการท างานทัง้ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผลตอบแทนที่ยุตธิรรมและเพยีงพอ ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ 
ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นบูรณาการ
ทางสงัคม ด้านสทิธขิองพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติส่วนตวั และ
ด้านงานที่มสี่วนเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กับสงัคม มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์าร รวมถงึผลการศกึษาของอจันา เตมยี์ (2554: 88) ทีพ่บว่า คุณภาพชวีติ
การท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานทัง้โดยรวมและ      
รายดา้น 
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5.2.3  ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการท างาน 
สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและ
สงัคมได้มากกว่าร้อยละ 30 (สมมติฐานท่ี 3) 

 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณวธิเีพิม่ตวัแปรอสิระแบบขัน้ตอน (Stepwise) เพื่อ
ท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม สนับสนุนสมมตฐิานที ่3 โดยพบว่า 
ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงด้านแนวโน้มในการปฏิบตัิ คุณภาพชีวติการ
ท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน ดา้นสงัคมสมัพนัธ์และดา้นความภาคภูมใิจใน
องคก์าร สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีขององคก์ารไดร้อ้ยละ 32.3 โดย
คุณภาพชวีติการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานสามารถท านายพฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิที่ดขีององค์การไดม้ากที่สุดรอ้ยละ 21.2 รองลงมาคอื ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงด้านแนวโน้มในการปฏบิตั ิคุณภาพชวีติการท างานด้านสงัคมสมัพนัธ์ และ
ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร เพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 5.8, 3.8 และ 1.5 ตามล าดบั ผลทีพ่บนี้
บ่งชี้ว่าคุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานสามารถส่งเสรมิให้
พนักงานมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร เนื่องจากการพฒันาขดีความสามารถของ
ผูป้ฏบิตังิานมผีลต่อความรูส้กึในการเหน็คุณค่าของตนเองและความรูส้กึทา้ทายจากการท างาน
ของตน ส่งผลให้ผู้ปฏบิตังิานเกดิความเชื่อมัน่ในตนเองสามารถจดัการแก้ไขปญัหาการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต เมื่อพนักงานได้รบัการพัฒนา
ศกัยภาพให้กลายเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถทีด่ีกจ็ะส่งผลให้สามารถน าขดีความสามารถนัน้
มาใช้ในการปฏิบัติงานและรบัผิดชอบงานด้วยตนเองได้ทุกขัน้ตอน และท าให้พนักงานมี
แนวโน้มการแสดงพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารเพิม่มากขึน้  

ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของสงัคม พบว่า 
ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านแนวโน้มใน          
การปฏบิตั ิคุณภาพชวีติการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน ดา้นสงัคมสมัพนัธ์ 
ด้านลักษณะการบริหารงาน และด้านความภาคภูมิใจในองค์การ สามารถร่วมกันท านาย
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมไดร้อ้ยละ 32.5  โดยคุณภาพชวีติการท างานดา้นลกัษณะ
การบรหิารงานสามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีของสงัคมไดม้ากทีสุ่ดรอ้ยละ 17.4 
รองลงมาคอื ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิคุณภาพ
ชวีติการท างานด้านการพฒันาศักยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ และด้านความ
ภาคภมูใิจในองคก์าร และทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
เพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 6.4, 5.0, 2.0, 1.0 และ 0.8 ตามล าดบั ผลทีพ่บนี้บ่งชีว้่า คุณภาพชวีติการ
ท างานดา้นลกัษณะการบรหิารงานสามารถส่งเสรมิใหพ้นักงานมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี
ของสงัคม ทัง้นี้เป็นเพราะคุณภาพชวีติการท างานด้านลกัษณะการบรหิารงานเป็นการสร้าง
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ความยุตธิรรมในการบรหิารงาน การปฏบิตัต่ิอบุคคลอย่างเหมาะสม การเคารพในสทิธแิละความ
เป็นปจัเจกบุคคล การยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของพนักงาน และบรรยากาศที่มคีวามเสมอภาคและ
ยุตธิรรม (Walton, 1974: 12-14 และ Huse and Cummings, 1985) จงึท าใหพ้นักงานในองคก์าร
ที่มคีุณภาพชวีติการท างานด้านลกัษณะการงานที่ดนีัน้ มแีนวโน้มในการแสดงพฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมเพิม่มากขึน้   

เมือ่เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหอ์ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
องค์การและสงัคม ชีใ้หเ้หน็ว่าองคป์ระกอบทีส่ามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
องคก์ารและพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมไดสู้งมคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื คุณภาพ
ชวีติการท างานด้านการพฒันาศักยภาพของผู้ปฏบิตัิงานสามารถท านายพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การได้มากที่สุด ในขณะที่คุณภาพชีวิตการท างานด้านลักษณะการ
บรหิารงานสามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของสงัคมได้มากที่สุด อาจเป็นเพราะ
การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตังิานเป็นปจัจยัที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะ ความรู ้
และความสามารถในการท างานของพนักงานเพื่อให้ประสบความส าเรจ็ตามความคาดหวงัของ
องค์การ จึงท าให้ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งเสริมให้พนักงานมี
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ส่วนดา้นลกัษณะการบรหิารงาน มคีวามเกี่ยวขอ้งกบั
นโยบายการบรหิารที่ให้ความส าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมมากขึน้ ซึ่งช่วยส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของสงัคม ท าให้กล่าวได้ว่า การพฒันา
คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตังิานและด้านลกัษณะการบรหิาร
ควบคู่กนั มผีลต่อแนวโน้มในการแสดงพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมของ
พนกังาน  

ดงันัน้ท าให้กล่าวได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นองค์ประกอบส าคญัที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและของสงัคม เมื่อพนักงานมคีุณภาพชวีติการท างาน
ทีด่ ีก็จะมแีนวโน้มในการแสดงพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและของสงัคมเพิม่ขึน้ 
เนื่องจากคุณภาพชวีติการท างานเป็นสิง่ที่ตอบสนองความต้องการที่ช่วยสรา้งให้เกดิความพงึ
พอใจของพนกังานในองคก์าร (Hackman and Suttle, 1977) และเป็นปจัจยัส าคญัทีพ่นักงานให้
ความสนใจ เพราะการจา้งงานในปจัจุบนัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งและสวสัดกิารทีสู่งเพยีงอย่างเดยีว
ไม่ใช่เป้าหมายของพนักงานอีกต่อไป หากแต่ต้องการบรรยากาศการท างานที่เกื้อหนุนต่อ
ความส าเรจ็และการสรา้งนวตักรรม การไดเ้ป็นตวัของตวัเองและความสมดุลในการใชช้วีติ เช่น 
การมคีรอบครวัทีอ่บอุ่นและมคีวามสุข การไดพ้กัผ่อนอยา่งเพยีงพอ การมสี่วนร่วมในการพฒันา
องคก์ารและสงัคม เป็นต้น (ณฏัฐพนัธ ์เขจรนันทน์, 2551: 111) โดยครอบคลุมทัง้ผลตอบแทน
และประโยชน์ทีไ่ดร้บั โอกาสในการมสี่วนร่วมและความก้าวหน้าในองค์การ ความมัน่คงในงาน 
ประเภทของงาน คุณสมบตัขิององคก์าร และการมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (Riggio, 1996: 
649-660) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การและ
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สังคมมากยิ่งขึ้น ทัง้นี้ผลการวิจยัที่พบยังสอดคล้องกับงานผลงานวิจยัที่ผ่านมาซึ่ งพบว่า 
คุณภาพชวีติการท างานสามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การได้รอ้ยละ 
27.7 (วรวรรณ บุญลอ้ม, 2551: 57; พนิดา ศรโีพธิท์อง, 2550) 
 
 

5.3  การสรปุและอภิปรายผลการทดสอบนอกเหนือสมมติฐาน 
 
  

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างและความแปรปรวนของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี
ขององคก์ารและสงัคมโดยรวม และวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ขององค์การและสงัคม โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และคุณภาพชวีติ   
การท างานของพนกังานทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั สามารถสรปุและอภปิรายผลไดด้งันี้  

พนักงานที่มีปจัจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา และอายงุานในองคก์ารมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั ยกเว้นปจัจยัด้านอายุที่มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคม
โดยรวมแตกต่างกนั โดยพบว่า พนักงานทีม่อีายุมากกว่า 38 ปี มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ขององคก์ารและสงัคมโดยรวม สูงกว่าพนักงานทีม่อีายุ 30 – 38 ปี ผลทีพ่บน้ีชีใ้หเ้หน็ว่าปจัจยั
ส่วนบุคคลด้านอายุมผีลต่อมพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การและสงัคม เนื่องจาก
พนกังานทีม่อีายมุากกว่า 38 ปี เป็นช่วงวยัทีเ่ป็นผูใ้หญ่ ซึง่มคีวามรบัผดิชอบ ความต้องประสบ
ความส าเรจ็ในหน้าที่การงานและการยอมรบัในสงัคม จงึท าให้มกีารแสดงพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ที ัง้ขององคก์ารและสงัคม 

เมื่อท าการวิเคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ     
ในกลุ่มพนกังานทีม่อีาย ุ30 – 38 ปี โดยวเิคราะหท์ศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
และคุณภาพชีวิตการท างานรายด้าน พบว่า ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
ด้านความรู้สึก คุณภาพชีวิตการท างานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
ความกา้วหน้า และดา้นสงัคมสมัพนัธ ์สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีของ
องคก์ารได้รอ้ยละ 34.1 ส าหรบัผลการวเิคราะหอ์ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
ทีด่ขีองสงัคม พบว่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูส้กึ คุณภาพชวีติ      
การท างานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตวั และด้านลกัษณะการบรหิารงาน สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
สงัคมไดร้อ้ยละ 42.8 โดยพบว่า คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตังิาน
สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การและสงัคมได้มากที่สุดร้อยละ 21.7 
และ 26.6 ตามล าดบั เนื่องจากคุณภาพชวีติการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน
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ท าให้พนักงานได้รบัการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นสิง่ส าคญั
ส าหรับการสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม ซึ่งสามารถท าให้
ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานเพิม่ขึน้ดว้ย 

 
 

5.4  จดุเด่นและข้อจ ากดัในการวิจยั 
 
 
 การวิจยัครัง้นี้พบจุดเด่นและข้อจ ากัดในการวิจยั รวมถึงประโยชน์และปญัหาหรือ
อุปสรรคทีส่ าคญั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 5.4.1  จดุเด่นในการวิจยั 

1) การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชวีติการท างาน และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การและ
สงัคม รวมทัง้หาอ านาจในการท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคมของ
ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตการท างาน โดยการศึกษา
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสงัคมในลกัษณะคู่ขนานและใช้องค์ประกอบ
ร่วมกนันัน้ ยงัไม่พบว่ามนีักวชิาการท่านใดได้เคยท าการศกึษาจงึถอืเป็นการวจิยัที่สรา้งสรรค์
องคค์วามรูใ้หม่ๆ  ในงานพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ซึง่สามารถน าไปเป็นพืน้ฐานความรูใ้นการวจิยั
เพื่อต่อยอดให้เกิดความรู้ และส่งเสรมิพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การและสงัคม  
ควบคู่กนั 

2) การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้มกีารสรุปองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดี
ขององคก์ารและสงัคมจากหลากหลายแนวคดิ และท าการสรา้งแบบสอบถามพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์ารและพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม ซึง่มลีกัษณะขอ้ค าถามแบบ
คู่ขนานกัน โดยผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดจากคณะกรรมการควบคุม
วทิยานิพนธ ์และพบว่ามคี่าความเชื่อมัน่และค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามอยูใ่นเกณฑด์ ี
 
 5.4.2  ข้อจ ากดัในการวิจยั 
 ในการเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มพนกังานซึง่ท างานในฝา่ยการผลติทีต่้องท างานกบัเครื่องจกัรที่
มคีวามต่อเนื่อง และมรีะบบการท างานทีเ่ขม้งวด ท าใหม้ขีอ้จ ากดัในเรื่องเวลา และความสะดวก
ของผู้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งต้องใช้เวลาช่วงพกัหรอืเลกิงานในการ
ตอบแบบสอบถาม จงึอาจมผีลต่อการตอบ เช่น มกีารตอบทีไ่มค่รบถว้นสมบรูณ์ 
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5.5  ข้อเสนอแนะ 
 
 
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ขอ้เสนอแนะเพื่อ
การประยุกต์ใช้ส าหรบัองค์การและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง กบัขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 5.5.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยกุต์ใช้ 
 ผลการวจิยัครัง้นี้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรบัผู้บรหิาร และเจ้าหน้าที่ด้านการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์โดยเสนอแนะแนวทางในการน าไปประยุกต์ใชส้ าหรบัองคก์ารและผูท้ีม่ ี
ส่วนเกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งใหเ้กดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและ
สงัคมไดด้งันี้ 

1) ผลการวจิยัทีพ่บในครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า คุณภาพชวีติการท างานเป็นปจัจยัที่
มคีวามสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิที่ดีขององค์การและสงัคมอย่างเด่นชดั รวมทัง้
สามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารและสงัคมได ้ดงันัน้องคก์ารหรอืผูท้ี่มี             
ส่วนเกี่ยวข้องควรตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานให้มสีูงขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยควรมกีารบรหิารจดัการองค์ประกอบในด้านต่างๆ ให้มี
ประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น เช่น ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพยีงพอ องค์การจ าต้องบรหิารจดัการ     
การจ่ายเงนิเดอืนและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ ให้เพยีงพอต่อการด ารงชวีติและสอดคล้องกบั
มาตรฐานทางสงัคม โดยอาจมกีารน าเทคนิค การบรหิารค่าจา้งเงนิเดอืน เช่น การวเิคราะห์งาน 
(Job Analysis) การประเมนิค่างาน (Job Evaluation) และการจดัท าโครงสรา้งค่าจา้งเงนิเดอืน 
(Pay Structure) มาประยกุตใ์ช ้ทัง้นี้องคก์ารสามารถส่งเสรมิใหพ้นักงานมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดขีององค์การ โดยการบรหิารจดัการคุณภาพชวีติโดยเฉพาะด้านการพฒันาศกัยภาพของ
ผูป้ฏบิตังิานซึง่สามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารไดม้ากทีสุ่ด ดว้ยวธิกีาร
ออกแบบหรอืมอบหมายงานที่มลีกัษณะดงันี้ ประการแรก งานทีไ่ดใ้ช้ทกัษะและความสามารถ
หลากหลาย ประการทีส่อง งานที่มคีวามทา้ทาย  ประการทีส่าม งานทีผู่้ปฏบิตัมิคีวามเป็นตวัของ
ตวัเองในการท างาน ประการทีส่ ี ่งานทีม่คีวามส าคญั และประการทีห่า้ งานทีผู่ป้ฏบิตัไิดร้บัทราบผลการ
ปฏบิตังิาน ซึง่เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการสรา้งประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน ผ่านการฝึกอบรม
และการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถที่มคีวามสอดคล้องและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
และตวับุคคล ส าหรบัการส่งเสรมิให้พนักงานมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของสงัคม องค์การ
ควรพฒันาคุณภาพชวีติการท างานโดยเฉพาะด้านลกัษณะการบรหิารงาน ซึ่งสามารถท านาย
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมไดม้ากทีสุ่ด โดยองคก์ารจะต้องสรา้งลกัษณะการบรหิาร
จดัการมคีวามยตุธิรรมและมกีารปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อพนกังาน เช่น การเคารพในสทิธแิละความ
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เป็นปจัเจกบุคคล การรบัฟงัความคดิเหน็ของพนักงาน และการปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนอย่าง
เท่าเทยีมกนั เป็นตน้ เพื่อน าไปสู่การส่งเสรมิใหพ้นักงานในองคก์ารมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
ทีด่ขีององคก์ารและสงัคมควบคู่กนั 

2) การวจิยัครัง้นี้พบความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างทศันคติต่อหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคม ดงันัน้องค์การควร
ส่งเสรมิใหพ้นกังานมทีศันคตทิีด่ต่ีอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่ขึน้ โดยองคก์ารอาจ
น าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยภ์ายใน
องคก์าร เช่น การพฒันาและการจดัการสภาพแวดลอ้มภายใต้หลกัการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข โดยเน้นให้
พนกังานเขา้ใจลกัษณะทางสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา การสรา้งความพรอ้มเพื่อรบั
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ การสรา้งความสมดุล มัน่คง และความยัง่ยนื ความพอด ีพอประมาณ 
และรูจ้กัตนเอง การมคีวามรูคู้่คุณธรรม รวมถงึการพึง่พาตนเองและรบัผดิชอบต่อส่วนรวม ผ่าน
การฝึกอบรมหรอืการสื่อสารความรูค้วามเขา้ใจและการเหน็ประโยชน์ของการปฏบิตัติามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อให้พนักงานมกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่
เหมาะสมในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิขององคก์ารและสงัคมต่อไป 

3) การวจิยัครัง้นี้พบว่า พนักงานอายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่
ดขีององคก์ารและสงัคมแตกต่างกนั โดยพบว่าพนกังานทีม่อีายุระหว่าง 30 – 38 ปี มพีฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การและสงัคมต ่า ดงันัน้องคก์ารควรตระหนักในความแตกต่างด้าน
อายุของพนักงานในองค์การที่มคีวามหลากหลาย โดยเน้นการพฒันาคุณภาพชวีติการท างาน
โดยเฉพาะดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานใหพ้นักงานทีม่อีายุระหว่าง 30 – 38 ปี เพื่อส่งเสรมิ
ใหพ้นกังานมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมต่อไป  
 
 5.5.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ผลการวจิยัทีพ่บ ท าใหส้ามารถเสนแนะแนวทางเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไปไดด้งันี้ 

1) การวจิยัครัง้นี้พบความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสงัคม รวมทัง้สามารถ
รว่มกนัท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมได้ ดงันัน้จงึควรท าการศกึษา
เกี่ยวกบัวธิใีนการพฒันาทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการ
ท างาน เพื่อใหส้ามารถด าเนินการพฒันาตามทีเ่สนอแนะในการประยกุตใ์ชใ้หไ้ดผ้ลดต่ีอไป 

2) การวิจยัครัง้นี้พบอ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การและสงัคมของตัวแปรอิสระร้อยละ 30 ซึ่งแสดงว่ายงัมตีัวแปรอื่นๆที่จะร่วมท าทาย
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคมไดเ้พิม่ขึน้ จงึอาจท าการศกึษากบัปจัจยัดา้น
อื่นๆ ที่มอี านาจในการร่วมท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การและสงัคมได้เพิม่
มากขึน้ เช่น ภาวะผูน้ า วฒันธรรมองคก์าร การรบัรูค้วามยตุธิรรมในองคก์าร เป็นตน้ 
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3) การวิจยัครัง้นี้เป็นการวิจยัโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชนซึง่อาจจะมลีกัษณะหรอืการบรหิารจดัการภายในองคก์ารทีแ่ตกต่างจากหน่วยงาน
ภาครฐั ผูส้นใจจงึสามารถท าการวจิยัในเรือ่งทีค่ลา้ยคลงึกนักบัพนักงานในหน่วยงานภาครฐัหรอื
สงักดัอื่นๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

 
 

ค าช้ีแจง 
 

เนื่ องด้วยดิฉันนางสาวพัชรี ปานแก้ว นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
ก าลงัศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการเสรมิสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การและสงัคม 
ผูว้จิยัจงึใครข่อความอนุเคราะหจ์ากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบันี้  

การตอบแบบสอบถามฉบบันี้ ผู้ตอบไม่ต้องระบุชื่อลงในแบบสอบถาม ค าตอบทัง้หมด
ไม่มถีูกหรอืผดิ และขอความกรุณาจากท่านในการตอบค าถามให้ครบทุกขอ้และตรงกบัความ
เป็นจรงิมากที่สุด เพื่อใหไ้ดผ้ลการศกึษาที่เชื่อถอืได้ และมปีระโยชน์ทางวชิาการ รวมถงึเป็น
ขอ้เสนอต่อการพฒันาองคก์ารต่อไป 
 ค าตอบที่ได้ร ับจากการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้จะเก็บรกัษาเป็นความลับตาม
จรรยาบรรณของการวจิยั โดยการรายงานผลไม่มกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นรายบุคคล จะน าเสนอ
ออกมาในลกัษณะกลุ่มและผลรวมของกลุ่มเท่านัน้ และขอรบัรองว่าค าตอบของท่านจะไม่ส่งผล
ต่อการปฏบิตังิานและหน่วยงานเป็นอนัขาด  

ผูว้จิยัจงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณ
อยา่งสงูในความรว่มมอืของทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
       ขอแสดงความนับถอื 
               นางสาวพชัร ีปานแกว้ 

        คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
  โทร. 080-269-7136 E-mail: np_patnuch@hotmail.com   
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคล 
ค าชีแ้จง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง     

ตามความเป็นจรงิของท่านมากทีสุ่ด  
 

1. เพศ    ชาย   หญงิ 
2. สถานภาพสมรส   สมรส   โสด   หยา่รา้ง 

 หมา้ย   อื่นๆ................ 
3. ระดบัการศกึษา   ประถมศกึษาปีที.่........   มธัยมศกึษาตอนตน้ปีที.่........ 

 มธัยมศกึษาตอนปลายปีที.่........  ปวช.   
 ปวส.   อนุปรญิญา   
 ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท 
 อื่นๆ(โปรดระบุ)................   

4. อาย.ุ............ปี............... เดอืน  
5. อายงุานในบรษิทัปจัจบุนั...............ปี  ............ เดอืน 

 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท้ายขอ้ความที่ตรงกบัความคดิเหน็ของท่าน

มากทีสุ่ดเพยีงช่องเดยีว 
 

ข้อความ 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

1. ท่านรูจ้กัและเขา้ใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง      
2. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องนามธรรม 

เขา้ใจยาก จงึไม่เหมาะทีจ่ะน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
     

3. ถ้าคนในสงัคมหนัมาใช้ชวีิตประจ าวนัตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงจะท าใหส้งัคมสงบสขุได้ 

     

4. การด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงท า
ใหส้งัคมเขม้แขง็ 

     

5. หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงท าใหค้น คดิรอบคอบ 
รอบดา้น และไม่ประมาท 

     

6. ผู้ยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นผู้ที่คิดมาก
และระวงัมากเกนิไป 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการท างาน 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท้ายขอ้ความที่ตรงกบัความคดิเหน็ของท่าน

มากทีสุ่ดเพยีงช่องเดยีว 
 

ข้อความ 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

7. ฉันรู้สกึล าบากใจทีจ่ะด าเนินชวีติแบบสมถะและพอใจใน
สิง่ทีต่นมตีามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

     

8. หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นการบงัคบัคนให้
อยู่ในกรอบของคุณธรรมมากจนเกนิไป 

     

9. ท่านไม่สนใจที่จะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

     

10. ท่านรู้สกึภูมิใจที่สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

     

11. ท่านอยากให้คนต่างชาติได้รู้จ ักหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง เพราะมคีุณค่าแก่มนุษยชาต ิ

     

12. ท่านจะแนะน าหรอืสนบัสนุนผูอ้ื่นโดยเฉพาะคนใกลช้ดิให้
หันมาประพฤติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

     

13. การใหค้นลด ละ เลกิ อบายมุขต่างๆตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเรื่องละเมดิสทิธสิว่นบุคคล 

     

14. ประเทศชาติจะเจริญช้ากว่าที่ควรเป็น ถ้าประชาชน
ด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

     

15. ท่านมีความตัง้ใจที่จะปฏิบัติตัวตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงใหไ้ด ้

     

16. ในการตัดสินใจท าสิ่งต่างๆท่านจะใช้เหตุผลตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

     

ข้อความ 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

1. ในภาพรวมท่านพอใจในเงนิเดอืนและสวสัดกิารทีไ่ดร้บั      
2. เงินเดือนที่ได้รับจากบริษัทช่วยให้ท่านมีความเป็นอยู่     

ในชวีติประจ าวนัทีน่่าพอใจ 
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ข้อความ 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

3. เมื่อค านวณอย่างถี่ถ้วนแล้วผลตอบแทนที่ได้รับ ไม่
เพยีงพอกบัค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัของท่าน 

     

4. ท่านไดร้บัผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ภาระหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

     

5. ท่านพอใจในสภาพของสถานทีท่ างานทีเ่ป็นอยู่      
6. ท่านรูส้กึปลอดภยัเมื่อปฏบิตังิานอยู่ในบรษิทั      
7. บรษิัทให้ความสนใจในเรื่องการปรบัปรุงสภาพแวดล้อม

การท างาน เพื่อให้พนักงานได้รบัความสะดวกสบายใน
การปฏบิตังิานมากขึน้ 

     

8. สถานทีท่ างานของท่านมสีิง่รบกวน เช่น มเีสยีงดงัเกนิไป      
9. งานที่ท าอยู่ท าให้ท่านได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ 
     

10. งานที่ท าอยู่ท า ให้ท่ านได้มีโอกาสใช้ความรู้  และ
ความสามารถอย่างเตม็ที ่

     

11. ท่านไม่สามารถก าหนดเป้าหมายและวธิกีารท างานของ
ตนเองได ้

     

12. ท่านไดร้บัขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการประเมนิผลการท างานของ
ท่านเพื่อใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการท างาน 

     

13. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมคีวามกา้วหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที ่

     

14. หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้มีการศึกษาเพิ่มเติม      
เพื่อเพิม่พนูความรู ้

     

15. โอกาสทีท่่านจะเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานและไดร้บั
การพฒันาจากบรษิทัมน้ีอย 

     

16. ท่านรูส้กึว่าการท างานทีบ่รษิทัมคีวามมัน่คงดอียู่แลว้      
17. หน่วยงานของท่านมบีรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง      
18. ความสมัพนัธข์องท่านกบัเพื่อนร่วมงานเป็นไปไดด้ว้ยด ี      
19. เมื่อเพื่อนร่วมงานบางคนประสบปญัหา เพื่อนในทีท่ างาน

มกัจะช่วยเหลอืกนัเสมอ 
     

20. งานของท่านท าใหไ้ม่ค่อยไดพ้ดูคุยกบัเพื่อนร่วมงาน      
21. หวัหน้างานแสดงให้เห็นว่าท่านและผู้ปฏิบตัิงานทุกคน

เป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่า 
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ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในองคก์าร  
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท้ายข้อความที่ตรงกับพฤติกรรมของท่าน    

มากทีสุ่ดเพยีงช่องเดยีว 
 

พฤติกรรมในองคก์าร 

ข้อความ 
ระดบัการแสดงพฤติกรรม 

สม ่า 
เสมอ 

บ่อย 
ครัง้ 

บาง 
ครัง้ 

น้อย 
ครัง้ 

ไมเ่คย 

1. ท่านใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานทีท่ างานไม่ทนัหรอื
มงีานลน้มอื 

     

2. ท่านพยายามท างานตามขัน้ตอนเป็นระบบเพื่อไม่ใหเ้กดิ
ขอ้ผดิพลาดในการท างาน 

     

3. ท่านใช้อุปกรณ์ส านักงานและทรพัย์สนิของบรษิัท ด้วย
ความระมดัระวงั ประหยดัและคุม้ค่า 

     

4. ท่านท างานโดยยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชพี 

     

5. ท่านเขา้ร่วมการประชุมของบรษิทั (โดยไม่ขาด)      

ข้อความ 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

22. การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งพิจารณาจากความสามารถ 
ไม่ใช่พจิารณาตามความพงึพอใจของหวัหน้างาน 

     

23. หวัหน้างานมกัไม่รบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของ
ท่าน 

     

24. หวัหน้างานปฏบิตัติวัต่อพนกังานทุกคนเท่าเทยีมกนั      
25. ท่านพอใจต่อปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย      
26. แม้จะมีความเครียดจากงาน ท่านกย็งัมเีวลาผ่อนคลาย

ความเครยีดได ้
     

27. งานทีท่ าอยู่มสีว่นท าใหส้ขุภาพของท่านแย่ลง      
28. ท่านมกัแนะน าใหญ้าตหิรอืคนรูจ้กัมาสมคัรงานทีบ่รษิทันี้      
29. ท่านรูส้กึภูมใิจทีไ่ดท้ างานในบรษิทันี้      
30. ท่านยนิดทีีจ่ะบอกใครๆว่าท่านท างานอยู่ทีบ่รษิทันี้      
31. บริษัทที่ท่านท างานให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน

กจิกรรมของชุมชน 
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พฤติกรรมในองคก์าร 

ข้อความ 
ระดบัการแสดงพฤติกรรม 

สม ่า 
เสมอ 

บ่อย 
ครัง้ 

บาง 
ครัง้ 

น้อย 
ครัง้ 

ไมเ่คย 

6. ท่านกล้าที่จะแสดงความคดิเหน็ที่แตกต่างเพื่อประโยชน์
ของบรษิทั 

     

7. ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั      
8. ท่านมุ่งมัน่ท างานในหน้าทีใ่หไ้ดผ้ลดทีีส่ดุ      
9. ท่านเป็นคนตรงต่อเวลาในการมาท างาน      
10. ท่านปฏบิตัิงานตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัอย่าง

เคร่งครดั 
     

11. ท่านวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการท างาน เพื่อให้
เสรจ็ทนัเวลา 

     

12. เมื่อพบสิง่ที่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บรษิัท ท่านจะรีบ
แจง้ใหผู้ท้ีม่คีวามรบัผดิชอบทราบทนัท ี

     

13. เมื่อมคีนกล่าวถงึบรษิทัในทางทีไ่ม่ด ีท่านจะอธบิายใหเ้ขา
เขา้ใจ 

     

14. ท่านชกัชวนหรอืแนะน าคนรูจ้กัใหม้าท างานในบรษิทัแหง่นี้      
15. ท่านช่วยปกป้องชื่อเสียงและสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่

บรษิทั 
     

16. ท่านศึกษาวิธีการท างานใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการ
ปรบัปรุงการปฏบิตังิาน 

     

17. ท่านน าข้อดีและข้อผิดพลาดที่ผ่านมา มาประกอบการ
ตดัสนิใจในการท างาน 

     

18. ท่านขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพฒันาการท างาน
ของตนเอง 
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ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในสงัคม  
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท้ายข้อความที่ตรงกับพฤติกรรมของท่าน    

มากทีสุ่ดเพยีงช่องเดยีว 

พฤติกรรมในสงัคม 

ข้อความ 
ระดบัการแสดงพฤติกรรม 

สม ่า 
เสมอ 

บ่อย 
ครัง้ 

บาง 
ครัง้ 

น้อย 
ครัง้ 

ไมเ่คย 

1. ท่านใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่นทีเ่ดอืดรอ้น เช่น ผูป้ระสบภยั
พบิตั ิ

     

2. ท่านระวงัค าพูดหรือการกระท าของตน ไม่ให้ไปรบกวน
หรอืท ารา้ยผูอ้ื่น 

     

3. ท่านใช้สาธารณสมบัติหรือของใช้ส่วนรวมอย่างทะนุ
ถนอม ประหยดัและคุม้ค่า 

     

4. ท่านยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัศาสนา      
5. ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมของชุมชนทีอ่าศยัอยู่โดยไม่ขาด      
6. ท่านกลา้ทีจ่ะพูดตามความคดิเหน็ของตนเองเพื่อการจดั

ระเบยีบและพฒันาชุมชน 
     

7. ท่านสนบัสนุนและร่วมกจิกรรมต่างๆของชุมชน      
8. ท่านดแูลบรเิวณรอบบา้นใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย      
9. ท่านให้การต้อนรับและช่วยเหลือแขกที่มาเยี่ยมเยือน

ชุมชนของท่าน 
     

10. ท่านเคารพ และปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั      
11. เมื่อมกีารเลอืกตัง้ท่านไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้      
12. เมื่อมคีนกล่าวถึงชุมชนในทางทีไ่ม่ด ีท่านจะอธบิายหรอื

โตต้อบทนัท ี
     

13. ท่านอยากท าสิง่ดีๆ ใหแ้ก่ชุมชนทีอ่าศยัอยู่      
14. ท่านช่วยสง่เสรมิสนบัสนุนการอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณี

ทอ้งถิน่ 
     

15. หากพบเหน็ขยะหรอืสิง่ของเป็นพษิในชุมชน ท่านจะรบี
หาวธิกี าจดัและแกป้ญัหาโดยทนัท ี

     

16. ท่านเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัชุมชนทีอ่าศยัอยู่      
17. ท่านติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของสังคม

เพื่อใหท้นัสมยัและรูเ้ท่าทนัเหตุการณ์ 
     

18. ท่านศึกษาปรัชญาหรือธรรมะเพื่อสร้างความสุขให้แก่
ตนเองและครอบครวั 

     



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 



ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติต่อหลกัปรชัญาของ      

เศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพชีวิตการท างาน 
 
 ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง กับคุณภาพชีวิตการท างาน (ดังตารางที่ 1) พบว่า ทัศนคติต่อหลักปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชวีติการท างานโดยรวมทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .245, p < .01) เมื่อวเิคราะหท์ศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงรายด้าน คอื ด้านความรูค้วามเขา้ใจ ด้านความรูส้กึ และด้านแนวโน้มในการปฏบิตั ิ
พบว่า ทัศนคติต่อหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกด้าน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชวีติการท างานโดยรวมทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ(r = .181, .249 และ .253 ตามล าดบั 
p < .01) นอกจากนี้ไดว้เิคราะหค์วามสมัพนัธร์ายดา้นเพิม่เตมิ ดงันี้ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม        
กบัคุณภาพชวีติการท างานรายดา้น 
 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์พบว่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชวีติการท างานด้านผลตอบแทนที่ยุตธิรรมและ
เพยีงพอ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน ดา้นความก้าวหน้า ดา้นความสมัพนัธ ์ดา้น
ลกัษณะการบรหิารงาน ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั และดา้นความภาคภูมใิจใน
องค์การที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .130, .190, .135, .253, .279, .094 และ .176 
ตามล าดบั p < .05) แต่ไม่พบความสมัพนัธด์้านสภาพการท างานที่ปลอดภยั (r = .031,           
p > .05) 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรายด้าน        
กบัคุณภาพชวีติการท างานรายดา้น 

 2.1) ทัศนคติต่อหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ความเข้าใจ            
มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชวีติการท างานด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพยีงพอ 
ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตังิาน ด้านสงัคมสมัพนัธ ์ด้านลกัษณะการบรหิารงาน และ
ดา้นความภาคภมูใิจในองคก์ารทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ(r = .112, .172, .211, .244 และ .094 
ตามล าดบั p < .05) แต่ไมพ่บความสมัพนัธด์า้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยั ดา้นความก้าวหน้า 
และดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั (r = .008, .037 และ .048 ตามล าดบั p > .05) 
 2.2) ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูส้กึ มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัคุณภาพชวีติการท างานด้านผลตอบแทนที่ยุตธิรรมและเพยีงพอ ด้านการพฒันา
ศกัยภาพของผู้ปฏบิตังิาน ด้านความก้าวหน้า ด้านความสมัพนัธ์ ด้านลกัษณะการบรหิารงาน 
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ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความภาคภูมิใจในองค์การที่ระดับ
นัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .112, .188, .127, .263, .282, .109 และ .174 ตามล าดบั p < .05)      
แต่ไมพ่บความสมัพนัธด์า้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยั (r = .012, p > .05) 
 2.3) ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงด้านแนวโน้มในการปฏบิตั ิ       
มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชวีติการท างานด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพยีงพอ 
ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตังิาน ด้านความก้าวหน้า ด้านความสมัพนัธ ์ด้านลกัษณะ
การบรหิารงาน ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั และดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ(r = .124, .147, .208, .203, .218, .098 และ .208 ตามล าดบั         
p < .05) แต่ไมพ่บความสมัพนัธด์า้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยั (r = .066, p > .05) 
 
ตารางท่ี 1 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง    

กบัคุณภาพชวีติการท างาน 
 

คณุภาพชีวิตการท างาน 
ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยรวม 
ความรู ้    

ความเขา้ใจ 
ความรูส้กึ 

ดา้นแนวโน้ม  
ในการปฏบิตั ิ

โดยรวม .254** .181** .249** .253** 
1. ดา้นผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ .130** .112* .112* .124** 
2. ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยัต่อสขุภาพ .031 .008 .012 .066 
3. ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน .190** .172** .188** .147** 
4. ดา้นความกา้วหน้า .135** .037 .127** .208** 
5. ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์ .253** .211** .263** .203** 
6. ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน .279** .244** .282** .218** 
7. ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั .094* .048 .109* .098** 
8. ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร .176** .094* .174** .208** 
หมายเหต:ุ **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01     
                  *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 



ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหอ์ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี             
ขององคก์าร โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  

และคณุภาพชีวิตการท างานรายด้าน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล 
 
 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ โดย
ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างานรายดา้น จ าแนกตาม
ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อายุ และอายุ
งานในองคก์าร มรีายละเอยีดดงันี้  

1) ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ     
โดยทัศนคติต่อหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างานรายด้าน       
ของพนกังานชาย พบว่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูส้กึ คุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านการพฒันาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และด้านสงัคมสัมพันธ์ สามารถ
รว่มกนัท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ีขององคก์ารไดร้อ้ยละ 43.8 (F = 30.961, p < .01) 
โดยพบว่า คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตัิงาน สามารถท านาย
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารไดม้ากทีสุ่ดรอ้ยละ 28.2 รองลงมาคอื ทศันคตต่ิอหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านความรู้สกึ และคุณภาพชวีติการท างานด้านสงัคมสมัพนัธ ์
เพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 10.7 และ 0.5 ตามล าดบั (ดงัตารางที ่1) 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ      

โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างาน     
ในพนกังานชาย 

 
ตวัท านาย R2 change B Beta t p 

ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ดา้นความรูส้กึ 
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์

 
.107 

 
.282 
.050 

 
.207 

 
.384 
.243 

 
.253 

 
.377 
.259 

 
3.417 

 
5.002 
3.245 

 
.001 

 
.000 
.002 

ค่าคงที ่  .724  2.167 .032 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .438, F = 30.961, p < .01 
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2) ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ     
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างานรายด้านของ
พนักงานหญงิ พบว่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิ
คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตังิาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ และด้าน
ผลตอบแทนที่ยุตธิรรมและเพยีงพอ สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของ
องคก์ารไดร้อ้ยละ 29.2 (F = 22.327, p < .01) โดยพบว่า คุณภาพชวีติการท างานดา้นการ
พฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ
ได้มากที่สุดร้อยละ 20.0 รองลงมาคือ ทัศนคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
แนวโน้มในการปฏิบัติ คุณภาพชีวิตการท างานด้านสังคมสัมพันธ์ และด้านผลตอบแทนที่
ยตุธิรรมและเพยีงพอ เพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 4.6, 3.1 และ 1.5 ตามล าดบั (ดงัตารางที ่2) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ      

โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างาน     
ในพนกังานหญงิ 

 
ตวัท านาย R2 change B Beta t p 

ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิ
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์
   ดา้นผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ 

 
.046 

 
.200 
.031 
.015 

 
.186 

 
.304 
.156 
.117 

 
.196 

 
.288 
.169 
.135 

 
3.349 

 
4.352 
2.639 
2.118 

 
.001 

 
.000 
.009 
.035 

ค่าคงที ่  1.123  3.597 .000 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .292, F = 22.327, p < .01 
 

3) ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ     
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างานรายด้านของ
พนักงานที่มสีถานภาพสมรส พบว่า คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของ
ผู้ปฏบิตัิงาน และด้านความภาคภูมใิจในองค์การ สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์ารไดร้อ้ยละ 29.4 (F = 40.903, p < .01) โดยพบว่า คุณภาพชวีติการ
ท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน สามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี
ขององค์การได้ร้อยละ 23.5 และคุณภาพชวีติการท างานด้านความภาคภูมใิจในองค์การเพิม่   
ค่าท านายรอ้ยละ 6.5 (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ      
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างาน     
ในพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส 

 

ตวัท านาย R2 change B Beta t p 
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร 

 
.230 
.065 

 
.467 
.239 

 
.408 
.264 

 
6.544 
4.242 

 
.000 
.000 

ค่าคงที ่  1.299  4.319 .000 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .294, F = 40.903, p < .01 
 

4) ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ     
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างานรายด้านของ
พนักงานทีม่สีถานภาพโสดและอื่นๆ พบว่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้น
ความรู้ความเข้าใจ คุณภาพชวีิตการท างานด้านการพฒันาศักยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน ด้าน
ลกัษณะการบรหิารงาน และด้านความภาคภูมใิจในองค์การ สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารไดร้อ้ยละ 42.0 (F = 23.201, p < .01) โดยพบว่า คุณภาพชวีติ
การท างานด้านลกัษณะการบรหิาร สามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ
ไดม้ากทีสุ่ดรอ้ยละ 29.8 รองลงมาคอื ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรู้
ความเข้าใจ คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตังิาน และด้านความ
ภาคภมูใิจในองคก์าร เพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 5.9, 4.3 และ 2.0 ตามล าดบั (ดงัตารางที ่4) 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ      
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างาน     
ในพนกังานทีม่สีถานภาพโสดและอื่นๆ 

 

ตวัท านาย R2 change B Beta t p 
ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร 

 
.059 

 
.298 
.043 
.020 

 
.212 

 
.170 
.211 
.107 

 
.261 

 
.290 
.225 
.148 

 
3.626 

 
3.326 
2.645 
2.096 

 
.000 

 
.001 
.009 
.038 

ค่าคงที ่  1.294  3.974 .000 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .420, F = 23.201, p < .01 
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5) ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ     
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างานรายด้านของ
พนักงานที่มกีารศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูค้วามเขา้ใจ และคุณภาพชวีติการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพ
ของผู้ปฏบิตัิงาน สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 
32.4 (F = 31.581, p < .01) โดยพบว่า คุณภาพชวีติการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพของ
ผู้ปฏบิตัิงาน สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การได้รอ้ยละ 25.4 และ
ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรูค้วามเขา้ใจ เพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 7.0 
(ดงัตารางที ่5) 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ      

โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างาน     
ในพนกังานทีม่กีารศกึษาต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
ตวัท านาย R2 change B Beta t p 

ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 

 
.070 

 
.254 

 
.275 

 
.521 

 
.270 

 
.448 

 
3.693 

 
6.116 

 
.000 

 
.000 

ค่าคงที ่  .883  2.258 .026 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .324, F = 31.581, p < .01 
 

6) ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ     
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างานรายด้านของ
พนกังานทีม่กีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและปวช. พบว่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิคุณภาพชวีติการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพ
ของผูป้ฏบิตังิาน และด้านความก้าวหน้า สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี
ขององคก์ารไดร้อ้ยละ 34.3 (F = 14.452, p < .01) โดยพบว่า คุณภาพชวีติการท างานดา้นการ
พฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ
ไดม้ากที่สุดรอ้ยละ 20.1 รองลงมาคอื คุณภาพชวีติการท างานดา้นความก้าวหน้า และทศันคติ
ต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านแนวโน้มในการปฏบิตัิ เพิม่ค่าท านายร้อยละ 10.7 
และ 3.5 ตามล าดบั (ดงัตารางที ่6) 
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ตารางท่ี 6 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ      
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างาน     
ในพนกังานทีม่กีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและปวช. 

 
ตวัท านาย R2 change B Beta t p 

ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิ
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   ดา้นความกา้วหน้า 

 
.035 

 
.201 
.107 

 
.160 

 
.409 
.203 

 
.201 

 
.415 
.258 

 
2.113 

 
4.650 
2.713 

 
.038 

 
.000 
.008 

ค่าคงที ่  .883  2.613 .011 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .343, F = 14.452, p < .01 
 

7) ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ     
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างานรายด้านของ
พนักงานที่มกีารศกึษาระดบัปวส.และสูงขึน้ไป พบว่า ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านแนวโน้มในการปฏิบตัิ คุณภาพชีวิตการท างานด้านการพฒันาศักยภาพของ
ผู้ปฏบิตัิงาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ และด้านความภาคภูมใิจในองค์การ สามารถร่วมกนัท านาย
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารไดร้อ้ยละ 41.6 (F = 19.261, p < .01) โดยพบว่า 
คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบิตังิาน สามารถท านายพฤติกรรม
การเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การได้มากที่สุดรอ้ยละ 27.8 รองลงมาคอื คุณภาพชวีติการท างาน
ด้านสงัคมสมัพนัธ์ ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงด้านแนวโน้มในการปฏบิตั ิ
และคุณภาพชวีติการท างานดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร เพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 7.2, 3.4 และ 
3.2 ตามล าดบั (ดงัตารางที ่7) 
 
ตารางท่ี 7 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ      

โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างาน     
ในพนกังานทีม่กีารศกึษาระดบัระดบัปวส.และสงูขึน้ไป 

 
ตวัท านาย R2 change B Beta t p 

ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ดา้นแนวโน้มในการปฏบิตั ิ

 
.034 

 
.151 

 
.186 

 
2.484 

 
.015 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

ตวัท านาย R2 change B Beta t p 
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์
   ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร 

 
.278 
.072 
.032 

 
.331 
.171 
.141 

 
.348 
.209 
.197 

 
4.136 
2.336 
2.434 

 
.000 
.021 
.017 

ค่าคงที ่  .966  2.700 .008 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .416, F = 19.261, p < .01 
 

8) ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ     
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างานรายด้านของ
พนักงานที่มอีายุน้อยกว่า 30 ปี พบว่า ทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงด้าน
ความรู้ความเข้าใจ คุณภาพชวีิตการท างานด้านการพฒันาศักยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน ด้าน
ความก้าวหน้า และด้านลกัษณะการบรหิารงาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์ารไดร้อ้ยละ 48.4 (F = 22.278, p < .01) โดยพบว่า คุณภาพชวีติการ
ท างานด้านลกัษณะการบรหิารงาน สามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ
ไดม้ากทีสุ่ดรอ้ยละ 33.5 รองลงมาคอื ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความรู้
ความเข้าใจ คุณภาพชีวิตการท างานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และด้าน
ความกา้วหน้า เพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 6.7, 5.5 และ 2.7 ตามล าดบั (ดงัตารางที ่8) 
 
ตารางท่ี 8 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ      

โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างาน     
ในพนกังานทีม่อีายนุ้อยกว่า 30 ปี 

 
ตวัท านาย R2 change B Beta t p 

ทศันคตต่ิอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นลกัษณะการบรหิารงาน 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   ดา้นความกา้วหน้า 

 
.067 

 
.335 
.055 
.027 

 
.216 

 
.156 
.270 
.123 

 
.281 

 
.254 
.292 
.172 

 
3.587 

 
2.529 
3.071 
2.242 

 
.001 

 
.013 
.003 
.027 

ค่าคงที ่  1.079  3.096 .003 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .484, F = 22.278, p < .01 
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9) ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ     
โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณภาพชวีติการท างานรายด้านของ
พนักงานที่มอีายุมากกว่า 38 ปี พบว่า คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของ
ผู้ปฏบิตัิงาน และด้านความภาคภูมใิจในองค์การ สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์ารไดร้อ้ยละ 27.7 (F = 21.418, p < .01) โดยพบว่า คุณภาพชวีติการ
ท างานด้านความภาคภูมิใจในองค์การ สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้รอ้ยละ 16.9 และ คุณภาพชวีติการท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
เพิม่ค่าท านายรอ้ยละ 10.7 (ดงัตารางที ่9) 
 
ตารางท่ี 8 ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ      

โดยทศันคติต่อหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการท างาน     
ในพนกังานทีม่อีายมุากกว่า 38 ปี 

 
ตวัท านาย R2 change B Beta t p 

คุณภาพชวีติการท างาน 
   ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์าร 
   ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 

 
.169 
.107 

 
.282 
.394 

 
.343 
.335 

 
4.181 
4.076 

 
.000 
.000 

ค่าคงที ่  1.463  3.596 .000 
หมายเหต:ุ R2

รวม = .277, F = 21.418, p < .01 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 



ภาคผนวก ง 
องคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและสงัคม 

 
ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและสงัคม 
 

คณุลกัษณะของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
ขององคก์ารและสงัคม 

สรปุองคป์ระกอบ 
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1. Organ, Podsakoff and MacKenzie (2006) 
1.1 พฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
1.2 พฤตกิรรมการมนี ้าใจนกักฬีา 
1.3 พฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอืและการมสีว่นร่วม 
1.4 พฤตกิรรมการยอมรบัและเชื่อฟงัองคก์ารหรอืส านึกในหน้าที ่
1.5 พฤตกิรรมความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร 
1.6 พฤตกิรรมการคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องบุคคล 
1.7 พฤตกิรรมการพฒันาตนเอง 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fenton (1967) 
2.1 ตอ้งการจะมสีว่นร่วมอย่างกระตอืรอืรน้ 
2.2 มคีวามรบัผดิชอบต่อการกระท าของตน 
2.3 มคีวามเชื่อมัน่ในเกยีรตภิูมขิองตน 
2.4 ยอมรบัฟงัค าโตแ้ยง้จากผูอ้ื่น 
2.5 มทีกัษะ และความสามารถในการแสวงหาความรู ้
2.6 สามารถแยกแยะสาระทีไ่ม่ตรงกบัความจรงิได ้

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

3. ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2519) 
3.1 ความรูส้กึรบัผดิชอบ 
3.2 วนิยัทางสงัคม 
3.3 ความเอือ้เฟ้ือ 
3.4 ความเกรงใจ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

คณุลกัษณะของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
ขององคก์ารและสงัคม 

สรปุองคป์ระกอบ 

พฤ
ตกิ
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มต

าม
คุณ
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พฤ
ตกิ

รร
มค

วา
มจ

งร
กัภ

กัด
 ี

พฤ
ตกิ

รร
มก

าร
พฒั

นา
ตน

เอ
ง 

4. โกวทิ ประวาลพฤกษ์ (2523) 
4.1 มรีะเบยีบวนิยั 
4.2 มคีวามซื่อสตัยส์จุรติและยตุธิรรม 
4.3 ขยนั ประหยดั และยดึมัน่ในสมัมาชพี 
4.4 ส านึกในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาต ิ
4.5 รูจ้กัคดิรเิริม่ วจิารณ์ และตดัสนิอย่างมเีหตุผล 
4.6 กระตอืรอืรน้ในระบอบการปกครองประชาธปิไตย 
4.7 มพีลานามยัสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ 
4.8 รูจ้กัพึง่ตนเองและมอีุดมคต ิ
4.9 มคีวามภาคภมูแิละท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 

 4.10 มคีวามเสยีสละ เมตตาอาร ีกตญัญกูตเวท ีและสามคัค ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. กระมล ทองธรรมชาตแิละคณะ (2546) 
5.1 การเป็นบุคคลทีเ่คารพกฎหมาย 
5.2 การเป็นบุคคลทีเ่คารพสทิธเิสรภีาพของบคุคลอื่น 
5.3 การเป็นบุคคลทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตน 
5.4 การเป็นบุคคลทีม่เีหตุผล และรบัฟงัความคดิเหน็ของบุคคลอื่น 
5.5 การเป็นบุคคลทีม่คีุณธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินชวีติ 
5.6 การเป็นบุคคลทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่มใน

การแกป้ญัหาของสงัคมทีต่นสงักดัอยู่ 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

6. ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ และดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2550) 
6.1 พฤตกิรรมตามคุณธรรม 
6.2 พฤตกิรรมรบันวตักรรม 
6.3 พฤตกิรรมทีไ่ม่เบยีดเบยีนตนเอง  
6.4 พฤตกิรรมทีไ่ม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ประวติัผู้เขียน 
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