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บทคดัย่อ 

    การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  (1)เพื่อศึกษาระดบัของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
วฒันธรรมองคก์รกบัความผกูผนัในองคก์รในการท างานของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  (2)เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา  อายงุาน  หน่วยงานกบัความผกูผนัในองคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติในการท างาน วฒันธรรม
องคก์รกบัความผกูผนัในองคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  จ านวน 196 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน  ดงัน้ี  
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ  แบบสอบถามเก่ียวกบั คุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  แบบสอบถามเก่ียวกบั วฒันธรรมในองคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั  
 
*นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
**อาจารยป์ระจ า  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ และแบบสอบถามเก่ียวกบัเก่ียวกบั ความผกูพนัในองคก์ร
ของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ีและร้อยละ  เพื่อบรรยายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มประชากร ค่าคะแนนเฉล่ีย (  )  ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อใชใ้นการจ าแนกและแปลความหมาย  รวมถึงแสดงลกัษณะการกระจาย
ของขอ้มูลต่างๆ  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ค่า IOC  ของแบบสอบถาม จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชก้ารค านวณ Descriptives  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยใชว้ธีิการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน  โดยการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ใชก้ารทดสอบที  (t-test independent 
sample) การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม ใชก้ารวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และในกรณีท่ีพบความแตกต่าง      
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของเซฟเฟ่  การหาความสัมพนัธ์ 
(Correlation) คือ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)ใชว้ดัความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบ แสดงความสัมพนัธ์ทางลบหรือทางตรงกนัขา้ม  
ค่าบวก แสดงความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนั พบวา่ผลการวจิยัสนบัสนุนสมมติฐานดงัน้ี        
(1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์รไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้อายท่ีุแตกต่างกนั โดยพบวา่บุคคลท่ีมีอาย ุ20-30 ปี มีความ
ผกูพนัในองคก์รนอ้ยกวา่บุคคลท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 40 ปีข้ึนไป เหตุผลท่ีพนกังานท่ีมีอาย ุ20 – 30 ปี มีความ
ผกูพนัในองคก์รนอ้ยกวา่บุคคลท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 40 ปีข้ึนไป เพราะส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีบรรจุเขา้มา
ใหม่และเร่ิมท างานไดไ้ม่นาน จึงยงัไม่เขา้ใจในระบบแบบแผนขององคก์ร ยงัไม่ยอมรับในวธีิการ
ด าเนินงานต่างๆ ขององคก์ร  จึงท าใหย้งัไม่มีความผกูพนัในองคก์ร (2) คุณภาพชีวติในการท างาน มี
ความสัมพนัธ์กนั ระดบัค่อนขา้งสูง กบัความผกูพนัในองคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ    ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ คุณภาพชีวติท่ีดี 
ช่วยส่งเสริม ท าใหพ้นกังานเกิดความรัก ความผกูพนัในองคก์ร และเป็นแรงจูงใจในการท างาน จึงท า
ใหพ้นกังานมีแนวโนม้ท่ีจะท างานในองคต่์อไป (3)  วฒันธรรมองคก์ร  มีความสัมพนัธ์กนัระดบั
ค่อนขา้งสูง กบัความผกูพนัในองคก์รของพนกังานมหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวฒันธรรมองคก์ร ทั้งผูบ้งัคบับญัชา มี
ความเสมอภาค กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเอาใจใส่ทุกคนเท่าเทียมกนั และเพื่อนร่วมงานยงัมีความรัก 
ความสามารถสามคัคี ท าใหเ้กิดความผกูพนัในองคก์ร ส่งผลท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  



3 

 

บทน ำ 

องค์กรในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน ต่างยอมรับว่า "คน" มีความส าคญักบั

องค์กร เปรียบเสมือนกลไกเคร่ืองจกัรท่ีมีชีวิต ในการขบัเคล่ือนองค์กรให้เดินไปขา้งหน้า  องค์กรจะ

บรรลุเป้าหมายหรือไม่ยอ่มข้ึนอยูก่บั "คน" ซ่ึงในภาวะท่ีการแข่งขนัท่ี           ทวีความรุนแรงขององคก์ร

แต่ละแห่งนั้น  องคก์รท่ีจะเดินหนา้ต่อไปไดจ้ะตอ้งเป็นองคก์รท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  มีจุดยนืท่ีแตกต่าง  ไม่

วา่จะเป็นวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบติังานท่ีผูบ้ริหารและคนใน

องค์กรจะตอ้งตระหนกัรู้  และสามารถผสมผสานปัจจยัต่างๆ ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและลง

ตวั  "คน"  หรือพนกังานภายในองคก์รจะตอ้งเหมาะสม  มีขีดความรู้ความสามารถ  และมีศกัยภาพสูง

เหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีตนเองรับผิดชอบ   สามารถท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรคน

อ่ืนๆได ้มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดี  รู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญักบัองคก์ร และสามาถน าพาองคก์ร

ไปสู่ความส าเร็จได ้ ซ่ึงองคก์รท่ีมีพนกังานท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้นั้น ก็จะลดการสูญเสียพนกังาน

ได้  ซ่ึงในการรักษาและคงอตัราพนักงานให้อยู่ปฏิบติังานกบัองค์กรได้นานๆ นั้น เป็นส่ิงส าคญัท่ี

ผูบ้ริหารองคก์ร  และฝ่ายบริหารงานบุคคลจะตอ้งศึกษาหาวธีิท่ีจะรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์รต่อไป 

 ความผกูผนัต่อองคก์ร  (Organizational  commitment)  เป็นพฤติกรรมท่ีสมาชิกแสดงออกมา

ในรูปของความสม ่าเสมอของพฤติกรรมการท างานซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลขององคก์ร  ถึงแมว้า่

ความพึงพอใจของสมาชิกเป็นส่ิงท่ีพึงประสงคข์ององคก์รทัว่ไป  หากสมาชิกขาดความรู้สึกผกูพนัต่อ

องค์กร ผลท่ีตามมาก็คือ  ความสูญเสียภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ อาจเป็นในรูปของทรัพยากร

บุคคล  การลดลงของผลผลิตตลอดจนการเสียเวลาคดัเลือกและฝึกอบรมบุคลากรใหม่  รวมถึงการ

ลาออกจากองคก์ร  หรือการไม่ลาออกก็จะท างานไม่เต็มท่ี  ขาดประสิทธิภาพในการท างานซ่ึงจะท าให้

สูญเสียทั้งสองฝ่าย  การสร้างเสริมความผกูพนัต่อองคก์รถือวา่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหาดงักล่าว

ได ้(กษมา  พรรณสวสัด์ิ และศิริพรรณ ตระกลูล้ี, 2521, หนา้ 2)  

  คุณภาพชีวิตการท างานมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการท างานปัจจุบนั  เพราะในปัจจุบนัคนส่วน

ใหญ่เขา้สู่ระบบการท างาน  ตอ้งท างานเพื่อใหชี้วติด ารงอยูไ่ดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน  เม่ือ
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คนท างานอยู่ในท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม  ท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและ

จิตใจ  มีความมัน่คงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์  สุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุขภาวะทาง

สังคม (กองสวสัดิการแรงงาน, 2547, หนา้ 18)  อีกทั้งคุณภาพชีวิตก็ยงัเป็นอีกองคป์ระกอบท่ีพนกังาน

ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ  เพราะตอ้งท างานเพื่อให้ชีวิตอยูไ่ดแ้ละสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน  

กล่าวคือ  ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและงานมีความตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  มีความ

มัน่คงในอาชีพ มีโอกาสกา้วหนา้และไดพ้ฒันาความสามารถและความรับผิดชอบในหนา้ท่ี  รวมไปถึง

สภาพแวดล้อมในการท างานและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หากองค์กรสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อ

พนักงานในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีแล้วนั้น องค์กรยงัสามารถลดปัญหาการขาดงาน การ

ลาออกจากงานอีกดว้ย 

 วฒันธรรมองคก์รเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึง  ค่านิยมความเช่ือและแบบแผนทางพฤติกรรมท่ียอมรับ

และปฏิบติัโดยสมาชิกขององคก์รและเป็นตวัก าหนดความประพฤติกรรมในการท างานของบุคคลใน

องคก์ร  วฒันธรรมท่ีสร้างสรรคข์ององคก์ร  จะช่วยหล่อหลอมให้บุคคลในองคก์รมีความภาคภูมิใจ  มี

ความฮึกเหิม  กลา้คิดกลา้ท า  รักและผกูพนัในองคก์ร  เกิดจิตส านึกแห่งการร่วมคิดร่วมท าเพื่อความกา้ว

ของตนเอง  กลุ่ม  และองค์กรความส าเร็จของบริษทัอาจข้ึนอยู่กบัความสามารถเขา้ใจวฒันธรรมของ

องค์กร  และเปล่ียนแปลงเม่ือจ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์กรทุกแห่ง  ต่างมี

วฒันธรรมของแต่ละองค์กรเองแมว้่าจะมีค านิยามของวฒันธรรมองค์กรอยู่หลายอย่างวฒันธรรมจะ

น าไปสู่กฎของพฤติกรรมท่ีกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององคก์ร  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวฒันธรรม

จะมีผลกระทบโดยตรงต่อความสอดคลอ้งระหวา่งพนกังานและองคก์รดว้ย  ดงันั้นวฒันธรรมจะเป็น

ปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งท่ีก าหนดประสิทธิภาพปฏิบติังานและระดบัความพอใจของพนกังาน (ณัฐธิดา ชูเจริญ

พิพฒัน์ , 2555, หนา้ 2) 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  สังกดัส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับการสถาปนาข้ึนตามพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พุทธศกัราช 2548 เม่ือวนัท่ี  18  มกราคม 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

มีมาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา ประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย 4 ดา้น  ไดแ้ก่  
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ดา้นกายภาพ  ดา้นวชิาการ  ดา้นการเงิน  และดา้นการบริหารจดัการ  โดยมีมาตรฐานดา้นการด าเนินการ

ตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา  มาตรฐานย่อย 4 ด้าน  ไดแ้ก่  ดา้นการผลิตบณัฑิต  ดา้นการวิจยั  

ดา้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และดา้นการท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม  ภายใตว้ิสัยทศัน์ของ

มหาวทิยาลยั  คือ "ผูน้ าแห่งเทคโนโลยเีชิงสร้างสรรค"์  (แผนบริหารและพฒันาบุคลากร, 2559, หนา้ 7)  

ในปี 2559 แผนบริหารและพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2559 ท่ีผา่น

มา องคก์รจะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทรัพยากรบุคคลน าความสามารถท่ีมีอยู่ในตวัผูป้ฏิบติังาน

ออกมาใช้ไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ เป็นการกระตุน้และส่งเสริมในเชิงบวกและท าอย่างเป็นระบบ  ภายใต้

กระบวนการบริหารงานบุคคล  ไดแ้ก่  "สรรหา  พฒันา  ธ ารงรักษา  และเกษียณอายุ"   

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต

ในการท างาน วฒันธรรมองค์กร กบัความผูกผนัในองค์กร ของพนกังานมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะสามารถน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารของ

มหาวิทยาลยัน าไปปรับปรุง พฒันา วางแผนกลยุทธ์ ในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ     

ท าใหเ้กิดการยอมรับ มีความรัก ความสามคัคี   มีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  และยงั

ส่งผลใหเ้พิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึน  

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

 (1) เพื่อศึกษาระดบัของคุณภาพชีวิตในการท างาน วฒันธรรมองคก์รกบัความผกูผนัในองคก์ร
ในการท างานของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อายุงาน  

หน่วยงานกับความผูกผนัในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

 (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน วฒันธรรมองค์กรกบัความผูก

ผนัในองคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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สมมติฐำนของกำรวจิัย 

 (1) พนักงานมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนัไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อายงุาน  หน่วยงาน  มีความผกูผนัในองคก์รแตกต่างกนั 

 (2) คุณภาพชีวิตในการท างาน  มีความสัมพันธ์กับความผูกผนัในองค์กรของพนักงาน

มหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

 (3) วฒันธรรมองค์กร มีความสัมพนัธ์กับความผูกผนัในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

ขอบเขตของกำรวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ  จ  านวน 385 คน (ขอ้มูลจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) โดยกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 196 คน ผูว้ิจยัขอใชข้อ้มูลเป็นฐาน

ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามหลกัการแปรผนัร่วม

ระหว่างขนาดของกลุ่มกับความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนตามสูตรการสุ่มตัวอย่างของยามาแน่ 

(Yamane,n.d.,unpaged อา้งอิงใน พวงรัตน์  เทวรัีตน์,2540, หนา้ 284) 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 (1)  ผลจากการศึกษาวิจยั ได้ทราบถึงความผูกพนัในองค์กร ความตอ้งการและปัญหา ของ
พนักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท่ีมีต่อองค์กร 
 (2)  ผลจากการศึกษาวิจยั จะเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัฯ   น าไปปรับปรุง
และพฒันา วางแผนกลยุทธ์ ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ ท าให้เกิดการยอมรับ มี
ความรัก ความสามัคคี   มีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  และยงัส่งผลให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึน  
 
 



7 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามจ านวน 210 ชุด โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากพนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  ซ่ึงภายในแบบสอบถาม 1 
ชุด ประกอบดว้ย 5 ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบั เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อายงุาน  และ
หน่วยงาน  ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ   
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบั คุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานมหาวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  ผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยรวบรวมแนวคิดของ Walton (1973) , 
Herzberg (1959) และปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ มนสิชา  อนุกลู 2553 โดยมีขอ้ค าถามทั้งส้ิน
จ านวน 17 ขอ้ ประกอบดว้ย  (1) ดา้นค่าตอบแทน 4 ขอ้ (2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4 ขอ้ (3) ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพของบุคคล 2 ขอ้  (4) ดา้นความมัน่คงในการท างาน 4 ขอ้ (5) ดา้นสิทธิส่วนบุคคล 3 ขอ้       

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั วฒันธรรมในองคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยรวบรวมแนวคิดของ แนวคิดของ Robbins (1994) 
Hofstede (1997) และปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ โยษิตา  กฤตพรพินิต (2557) โดยมีขอ้ค าถาม
ทั้งส้ินจ านวน 15 ขอ้  ประกอบดว้ย  (1) ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 5 ขอ้ (2) ดา้นเพื่อนร่วมงาม 5 ขอ้ (3) ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 5 ขอ้   

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัเก่ียวกบั ความผกูพนัในองคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยรวบรวมแนวคิดของ Steers (1977) โดยมี
ขอ้ค าถามทั้งส้ินจ านวน 13 ขอ้  ประกอบดว้ย (1) ดา้นเพื่อนร่วมงาน 4 ขอ้ (2) ดา้นงาน 5 ขอ้ (3) ดา้น
องคก์ร 4 ขอ้ โดยผูว้จิยัปรับปรุงมาจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวติ  ความพึงพอใจใน
งาน และความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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ผลกำรวจิัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล        
ท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัในองคก์รแตกต่างกนั ของพนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี  
ราชมงคลกรุงเทพ    
 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพศ กับ ความผูกพันในองค์กร (n=196)                                                                                                         

เพศ 
ควำมผูกพนัในองค์กร ค่ำ 

t 
ค่ำ 

Sig.    SD 
ชาย 3.68 .429 .348 .728 
หญิง 3.65 .455   

 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง อายตุ่างกันมีความผกูพัน         
ในองค์กรแตกต่างกัน ( n=196)                                                                                                                                         

*p< 0.05   
 

แสดงการเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างอาย ุกับ ความผกูพันในองค์กร  (n=196)                  

*p< 0.05                                         

ควำมผูกพนัในองค์กร 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Group 1.863 2 .931 4.831 .009* 
Within Group 37.212 193 .193   

Total 39.075 195    

อำยุ 
 20-30  ปี 31-40 ปี มำกกว่ำ 40 ปี  ขึน้ไป 

   3.48 3.67 3.90 
20-30  ปี 3.48 -  * 
31-40 ปี 3.67  -  

มำกกว่ำ 40 ปี  ขึน้ไป 3.90   - 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ระดับการศึกษา กับความผูกพันในองค์กร  (n=196) 

                                                       
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง อายงุานต่างกัน มีความผกูพัน     
ในองค์กรแตกต่างกัน ( n=196)                                                 

 
สมมติฐานที ่2  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2  คุณภาพชีวติในการท างาน  มีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัในองคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพโดยใช้
สถิติ หาความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)  

 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตในการท างาน กับ ความผกูพันในองค์กร ( n=196)                                                                                                                      

ระดับกำรศึกษำ 
ควำมผูกพนัในองค์กร ค่ำ 

t 
ค่ำ 

Sig.    SD 
ปริญญาตรี 3.69 .461 1.574 .117 

ปริญญาโทข้ึนไป 3.58 .409   

ควำมผูกพนัในองค์กร 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Group 1.054 3 .351 1.775 .153 
Within Group 38.021 192 .198   

Total 39.075 195    

คุณภาพชีวติในการท างาน ความผกูพนัในองคก์ร ระดบั 

1.ดา้นค่าตอบแทน .269** ค่อนขา้งต ่า 

2.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม .553** ปานกลาง 

3.ดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร .10900 ต ่า 

4.ดา้นความมัน่คงในการท างาน .773** ค่อนขา้งสูง 
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 **p<0.01                                                                                        

    
สมมติฐานที ่3  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 3  วฒันธรรมองคก์ร  มีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัในองคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพโดยใชส้ถิติหา
ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)  
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของวฒันธรรมองค์กร กับ ความผกูพันในองค์กร ( n=196) 

 **p<0.01 
                                                                                                           
 
  
 

 

 

 

 

 

5.ดา้นสิทธิส่วนบุคคล .344** ค่อนขา้งต ่า 

รวม .647** ค่อนขา้งสูง 

คุณภาพชีวติในการท างาน ความผกูพนัในองคก์ร ระดบั 

1.ดา้นผูบ้งัคบับญัชา .375** ค่อนขา้งต ่า 

2.ดา้นเพื่อนร่วมงาน .579** ปานกลาง 

3.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม .713** ค่อนขา้งสูง 

รวม .657** ค่อนขา้งสูง 
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สรุปผลกำรวจิัย  กำรอภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิยั 

จากการวจิยั สรุปการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลกรุงเทพ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง โดยส่วนใหญ่อายขุองพนกังานมหาวทิยาลยัอยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี 

และช่วงอายท่ีุจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คืออายมุากกวา่ 40 ปี ข้ึนไป ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาของพนกังาน

มหาวทิยาลยัอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  และนอ้ยสุดอยูใ่นระดบัปริญญาโทข้ึนไป   ส่วนใหญ่พนกังาน

มหาวทิยาลยัมีอายงุาน 1-5 ปี และช่วงอายงุานท่ีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คืออายงุานนอ้ยกวา่ 1 ปี ข้ึนไป 

 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรท่ีศึกษาพบวา่ พนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   

     2.1  คุณภาพชีวติในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ทุก

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  อยูใ่นระดบัมาก  ดา้น

ความมัน่คงในการท างาน  อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นสิทธิส่วนบุคคล  อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นค่าตอบแทน อยู่

ในระดบัมาก   และค่าเฉล่ียต ่าสุดดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก    

    2.2  วฒันธรรมองคก์ร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นเพื่อน

ร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก  และค่าเฉล่ียต ่าสุด ดา้นผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

   2.3  ความผกูพนัในองคก์ร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้น

ความผกูพนักบังาน อยูใ่นระดบัมาก ดา้นความผกูพนักบัเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก และค่าเฉล่ีย

ต ่าสุด ดา้นความผกูพนักบัองคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

     3.1 ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัในองคก์รแตกต่างกนั ของพนกังาน

มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ พบวา่ เพศ มีค่ามากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อาย ุค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ จึงพิจารณาขอ้มูล โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ พบวา่ 

มีจ านวน 1 คู่ คือ อายมุากกวา่ 40 ปีข้ึนไป  มีระดบัความผกูพนัในองคก์รสูงกวา่กลุ่มอายุ 20-30 ปี  

การศึกษา มีค่ามากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อายงุาน มีค่า

มากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้                

   3.2  คุณภาพชีวติในการท างาน  มีความสัมพนัธ์กนัระดบัค่อนขา้งสูง กบัความผกูพนัใน

องคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

         3.3  วฒันธรรมองคก์ร  มีความสัมพนัธ์กนัระดบัค่อนขา้งสูงกบัความผกูพนัในองคก์รของ

พนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

กำรอภิปรำยผล 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัในองค์กรแตกต่างกนั 

ของพนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2  คุณภาพชีวิตในการท างาน  มีความสัมพนัธ์กนั ระดบัค่อนขา้งสูง กบัความ

ผกูพนัในองคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 3  วฒันธรรมองคก์ร  มีความสัมพนัธ์กนั ระดบัค่อนขา้งสูงกบัความผกูพนัใน

องคก์รของพนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั      

มีความผูกพนัในองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้อายุท่ีแตกต่างกนั โดยพบว่าบุคคลท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีความผูกพนัในองค์กร
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นอ้ยกวา่บุคคลท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 40 ปีข้ึนไป เหตุผลท่ีพนกังานท่ีมีอาย ุ20 – 30 ปี มีความผกูพนัในองคก์ร

น้อยกว่าบุคคลท่ีมีอายุน้อยกว่า 40 ปีข้ึนไป เพราะส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีบรรจุเขา้มาใหม่และเร่ิม

ท างานไดไ้ม่นาน จึงยงัไม่เขา้ใจในระบบแบบแผนขององคก์ร ยงัไม่ยอมรับในวิธีการด าเนินงานต่างๆ 

ขององค์กร  จึงท าให้ยงัไม่มีความผูกพนัในองค์กร  สอดคล้องกับงานวิจยัของ วรรณิภา นิลวรรณ 

(2554)  ไดศึ้กษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาพบวา่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลา

ในการปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรไม่

แตกต่างกนั และอายงุานท่ีต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรอุสา  เกษรสังฆ์ (2550)     

ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์  ส านักงานใหญ่   

ผลการวจิยัพบวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่าง

กนั  

 2.  จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพนัธ์กนั ระดบั

ค่อนขา้งสูง กบัความผูกพนัในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ    ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ คุณภาพชีวิตท่ีดี ช่วยส่งเสริม ท าให้

พนักงานเกิดความรัก ความผูกพนัในองค์กร และเป็นแรงจูงใจในการท างาน จึงท าให้พนักงานมี

แนวโนม้ท่ีจะท างานในองคต่์อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของถนอมศรี  แดงศรี (2551)  ไดศึ้กษา

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานความผูกพันองค์การ  และผลการปฏิบัติ งานของ

พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลช้ันน าของรัฐแห่งหน่ึง  ผลการวิจยัพบวา่  พยาบาลวิชาชีพ

ระดบัปฏิบติัการมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมระดบัสูงมีความผกูพนัต่อองค์การอยูใ่นระดบัสูง

ส่งผลต่อการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูงมากปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนั คือ อายุงาน  และ

รายไดคุ้ณภาพชีวติในการท างานความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารมีคุณภาพชีวิตในการ

ท างานท่ีสามารถท านายความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมได้ความผูกพนัต่อองค์การดา้นบรรทดัฐาน

สามารถท านายผลการปฏิบติังานได ้



14 

 

 3.  จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ วฒันธรรมองคก์ร  มีความสัมพนัธ์กนัระดบัค่อนขา้ง

สูง กบัความผกูพนัในองคก์รของพนกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ วฒันธรรมองคก์ร ทั้งผูบ้งัคบับญัชา มีความเสมอภาค 

กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเอาใจใส่ทุกคนเท่าเทียมกนั และเพื่อนร่วมงานยงัมีความรัก ความสามารถ

สามคัคี ท าใหเ้กิดความผกูพนัในองคก์ร ส่งผลท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั งานวิจยัของ ขจิตรพร  คมข า  (2554) ไดศึ้กษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและความ

ผูกพันต่อองค์กร  กรณีศึกษาบริษัทไปรษณีย์ไทย จ  ากัด  ผลการวิจยัพบว่า  วฒันธรรมองค์กรของ

ไปรษณีย์ไทยเป็นวฒันธรรมท่ีเน้นด้านความมัน่คงเม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อย  พบว่า  บุคลากรให้

ความส าคญักบัความมัน่คงในการท างานเป็นอนัดบัแรกและเห็นว่าค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ

จากหน่วยงานสร้างความมั่นคงในการด ารงชีพและยินดีปฏิบัติตนตามนโยบายและกฎเกณฑ์ท่ี

หน่วยงานไดก้ าหนดอย่างเคร่งครัดผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร  

พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัผกูพนัมากเม่ือพิจารณาจากปัจจยัยอ่ย  

พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร มาจากเพื่อนร่วมงานหรือลูกนอ้งท่ีร่วมกนัท างานอย่างเต็มท่ี

เพื่อให้งานมีคุณภาพ  ตอบสนองต่อพนัธกิจหรือจุดหมายขององค์กร  และพบวา่  วฒันธรรมองคก์รมี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในระดบัค่อนขา้งสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กล่าวคือหากมีวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเพิ่มมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส ำหรับองค์กร 

 1. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพนัธ์กนั ระดบัค่อนขา้งสูง กบั

ความผกูพนัในองคก์ร ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 องคก์รสามารถมา

ก าหนดเป็นนโยบายให้ชดัเจนและมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรน าไปสู่การปฏิบติัใน

ทิศทางเดียวกัน ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตในการท างาน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ผลประโยชน์และบริการ ความกา้วหน้าในการท างาน และการมีมนุษย

สัมพนัธ์ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นแรงจูงใจและความพึงพอใจส าหรับผูป้ฏิบติังานให้เหมาะสมกบั
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พนักงาน ดงันั้น องค์กรควรส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานโดยการจดักิจกรรมสร้าง

สัมพนัธ์ต่าง ๆ เช่น การจดัให้มีกิจกรรมกีฬาสีประจ าปี การจดัให้มีกิจกรรมในวนัส าคญัต่าง ๆ การจดั

ใหมี้หอ้งส่งเสริมสุขภาพ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้พนกังานไดผ้อ่นคลายความเหน่ือยลา้หรือความเครียดใน

จากการท างาน ท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และยงัท าให้พนกังานรู้สึกว่าตนเองมี

คุณค่าท่ีองคก์รใหก้ารสนบัสนุนเพื่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมการ

ท างานท่ีมีความสุขมากยิง่ข้ึน 

 2.  จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างานมีระดบั

ค่อนข้างสูง ซ่ึงมีส่วนท าให้พนักงานเช่ือมัน่ในองค์กร เพราะมีภาระงานท่ีเหมาะสม มีการพฒันา

บุคคลากรท่ีสม ่าเสมอ มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าให้เกิดความกา้วหน้าแก่พนกังาน ดงันั้นถา้ใน

อนาคตมีการปรับปรุงแบบแผนการบริหารองค์กร สามารถยึดหลกัในการก าหนดนโยบายขององค์กร 

ให้เป็นไปในทิศทางน้ี เพื่อให้พนกังานไดมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญักบัพนกังาน อีกทั้งยงั

ส่งผลใหพ้นกังานไม่ลาออกบ่อย และสามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพ 

 3. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นส่ิงแวดล้อม มีระดบัค่อนขา้งสูง 

ส่ิงแวดลอ้มในองค์กรท าให้พนกังานรู้สึกปลอดภยัเม่ืออยู่ในองค์กรน้ี มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบ

ครัน และทนัสมัย มีพื้นท่ีในการท างานท่ีเป็นสัดส่วน ท าให้ไม่อึดอันเวลาท างาน  ดังนั้น ควรให้

ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ และหมัน่ตรวจตราพื้นท่ีในองคก์รให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม 

และปลอดภยัอยูเ่สมอ  ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีท างานภายในองค ์ และภายนอกหน่วยงาน เพราะส่ิงเหล่าน้ี

ส่งผลทางดา้นจิตใจกบัพนกังาน สามารถท าใหพ้นกังานมีสุขภาพจิตท่ีดี  

 4. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า วฒันธรรมองค์กร มีความสัมพนัธ์กนัระดบัค่อนขา้งสูง กบัความ

ผูกพนัในองค์กรทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ซ่ึงเป็นไปตาม สมมติฐานท่ี 3 องค์กรสามารถมา

ก าหนดเป็นนโยบายให้ชดัเจนและมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร  ปลูกจิตส านึก ให้กบั

บุคลากร ช่วยเหลือ แบ่งปัน สามคัคี ให้มีแนวคิด และแนวทางปฏิบติั เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อให้

เกิดความรัก ความสามคัคีในองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลต่อการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การวจิยัคร้ังน้ี ศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั ของมหาวทิยาลยัราชมงคล

กรุงเทพ กลุ่มเดียวเท่านั้น ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีขอบเขตจ ากดั ดงันั้น ควรมีการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง    

อ่ืน ๆ เช่น ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานเงินรายได ้ และลูกจา้งประจ า  เป็นตน้ เพื่อขยายผล

การศึกษาใหมี้ความครอบคลุม มากยิง่ข้ึน 
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