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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 3) ศึกษาเปรียบเทียบความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และ 5) ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งในวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง จ านวน 307 คน โดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันที่มีต่อองค์กร 
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.67 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน สถิติทดสอบค่าเอฟ และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 2) ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 3) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า บุคลากรที่เพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีอายุ
ต่างกันมคีวามผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนปัจจุบันต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติงาน
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ที่แตกต่างมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 4) คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง ถึง ระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) 
ความคิดเห็นและความต้องการสู่แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานและความ
ผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า ควรมีการก าหนดอัตราเงินเดือนและ
สวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
การพิจารณาปรับขั้นเงินเดือน สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการบ้านพัก เป็นต้น พร้อมทั้งควร
พิจารณาปรับปรุงขยายพ้ืนที่ส านักงาน เพ่ือให้เพียงพอต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น ควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนทุนการศึกษาต่อให้แก่บุคลากร
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับ
สมดุลชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวเพ่ิมมากข้ึน  
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร  ความผูกพันต่อองค์กร  บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
 
Abstracts 
 This research aimed to 1) study the quality of work life of Thaksin University’s 
personnel; 2) study the organization commitment of Thaksin University’s personnel; 3) 
comparative study the quality of work life and the organization commitment of Thaksin 
University’s personnel, categorize by the personal factors of Thaksin University’s 
personnel; 4) study the relationship between the quality of work life and the 
organization commitment of employees at Thaksin University ; and 5) study the opinions, 
needs, problems and obstacles that affect that quality of work life and the organization 
commitment of employees at Thaksin University. Our samples comprise of government 
officers, university’s employees and workers who have been working for Thaksin 
University for more than 3 years, from Songkla Campus and Phatthalung Campus, 307 
people. They were picked by stratified sampling. The tool we used for this research was 
a questionnaire for personnel’s quality of work life and organization commitment. The 
questionnaire’s statistical validity is between 0.67-1.00 and reliability is 0.92 Statistics 
used for this research were percentage, average, standard deviation, t-test for 
independent samples, F-test and correlation coefficient. 

Our research revealed that: 1) the overall quality of work life of Thaksin 
University’s personnel is moderate with the average of 3.35 2) The overall organization 
commitment of Thaksin University’s personnel is high with the average of 3.64 3) 
Comparative study the quality of work life and the organization commitment of Thaksin 
University’s personnel revealed that difference in the personnel’s sex yield no significant 
difference in their quality of work life and organization commitment; difference in the 
personnel’s marriage status yield no significant difference in their quality of work life and 
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organization commitment; difference in the personnel’s level of education yield no 
significant difference in their quality of work life and organization commitment; difference 
in the personnel’s term of employment yield significant difference in their organization 
commitment, with the statistical significance at .05, however, yield no difference in their 
quality of work life; difference in the personnel’s position yield no significant difference 
in their quality of work life and organization commitment; difference in the personnel’s 
salary yield significant difference in their quality of work life and organization 
commitment, with the statistical significance at .05. 4) Personnel’s quality of work life has 
positive relationship toward their organization commitment, with the statistical 
significance at .05. 5) For their the opinions and needs toward the development and 
improvement of the quality of work life and organization commitment of Thaksin 
University’s personal, we’ve found that the rate of their salary and welfare should be 
designed to fit with the current economy, such as, at least 1 annually health checkup, 
salary raise, welfare for health care, welfare for residence and etc. They should also 
consider improve and extend the office’s space, to better cope with the amount of 
officer and visitor and allow them better accommodation; they should boost their 
personnel’s morale and provide advance educational support program for their 
personnel equally, both for the support personnel and educational experts. They should 
provide activity that help improve their personnel’s relationship and social activity, 
continuously; and focus more on their personnel’s balance between their working life 
and personal life. 
Keywords: Quality of Work Life, Organization Commitment, Employees at Thaksin  

University 
 
บทน า 

การที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้ท าการปรับปรุงระบบการบริหารงาน จากมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
ออกมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล ส่งผลให้โครงสร้างการจ้างงานของมหาวิทยาลัยได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก จึงจ าเป็นที่จะต้องตระหนักในการบ ารุงรักษาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้อยู่กับระบบ
และองค์กรให้ยาวนานที่สุด โดยให้ความเอาใจใส่ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการที่
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานและมีความผูกพันต่อองค์กรไม่ได้มีผลดีต่อตัวบุคคลเองเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลต่อองค์กรส่วนรวมด้วย เพราะถ้าบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีและมีความผูกพันต่อ
องค์กรแล้วนั้น ย่อมเอ้ือให้บุคคลเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกื้อหนุนให้
มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ ดังนั้นการ
จัดระบบให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีและมีความผูกพันต่อองค์กร  
จะเป็นแรงจูงใจในการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่องค์กรหรือมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป 
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 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ได้ทราบถึงระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือ
น าเสนอเป็นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงองค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 
3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร

มหาวิทยาลัยทักษิณ   
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความต้องการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน

การท างานและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตใน
การท างาน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรของ เมาว์เดย์ พอร์มเตอร์ และ 
เสตียร์ (Mowday, Porter and Steers. 1979: 27) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพัน
ต่อองค์กร ของ วอลตัน (Walton. 1978: 12-16) บริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตลอดจนผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังต่อไปนี้ 
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2.  อายุ                                
3.  สถานภาพสมรส            
4.  ระดับการศึกษา  
5.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
6.  ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ 
7.  อัตราเงินเดือนปัจจุบัน 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม 
2. สถานภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
4. การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
6. สิทธิของบุคลากร 
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น 
8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้างกรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 3) ศึกษาเปรียบเทียบระดับระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และ 5) ศึกษาความคิดเห็นและความ
ต้องการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งในวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขต
พัทลุง จ านวน 307 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความผูกพันที่มีต่อองค์กร แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือนปัจจุบัน โดยมีลักษณะค าถามแบบปรนัย 
จ านวน 7 ข้อ 
  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสถานภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้าน

ความผูกพันต่อองค์กร 
1. ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปา้หมายและ 

ความต้องการขององค์กร 
2. ความทุ่มเทความพยายามเพื่อท าประโยชน์

ให้กับองค์กร  
3. ความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกขององค์กร 
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ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือ
การท างานร่วมกัน ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน และด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของ ลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ านวน 65 ข้อ 
  แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมาย
และความต้องการขององค์กร ด้านความทุ่มเทความพยายามเพ่ือท าประโยชน์ให้กับองค์กร และด้านความ
ปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของ 
ลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ านวน 
25 ข้อ 
  และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นความ
คิดเห็นที่ เกี่ ยวข้ องกับคุณภาพชี วิ ตในการท างานและความผูกพันที่ มี ต่ อมหาวิทยาลั ยทักษิณ 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยทักษิณทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 
ปี ได้แก่หัวหน้างานในแต่ละส่วนงาน ส่วนงานละ 1 คน และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน ส่วนงานละ 1 คน 
แบ่งเป็นวิทยาเขตพัทลุง 16 คน และวิทยาเขตสงขลา 14 คนรวมทั้งสิ้น 30 คน 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 2) ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 3) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า บุคลากรที่เพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีอายุ
ต่างกันมคีวามผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนปัจจุบันต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  4) คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรในทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง ถึง ระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  5) 
ความคิดเห็นและความต้องการสู่แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันที่มี
ต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า ควรมีการก าหนดอัตราเงินเดือนและสวัสดิการที่สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การพิจารณาปรับขั้น
เงินเดือน สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการบ้านพัก เป็นต้น พร้อมทั้งควรพิจารณาปรับปรุงขยาย
พ้ืนที่ส านักงาน เพ่ือให้เพียงพอต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ควรมีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนทุนการศึกษาต่อให้แก่บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสั มพันธ์ และการด าเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับสมดุลชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตัวเพ่ิมมากขึ้น   
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สรุปและอภิปรายผล 
  จากการวิจัยคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับสูง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 รองลงมาคือ ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน อยู่ในระดับสูง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
น้ อ ยที่ สุ ด มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  3.07 ซึ่ ง ส อด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  สุ เ น ต ร  น า ม โ ค รต ศ รี  
(2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2. 
สถานภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 4. การ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 5. การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 6. สิทธิของพนักงาน 7. ความ
สมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตด้านอ่ืน 8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับปานกลาง 
  จากผลการวิจัยความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ซึ่งผลจากการวิจัยความผูกพันต่อองค์กรรายด้าน พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมายและความต้องการของ
องค์กร โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านความทุ่มเทความพยายามเพ่ือท าประโยชน์ให้กับองค์กร โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ความ
ปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทภัทร  อักษรดิษฐ์ (2550 : 12) ได้ศึกษาการสนับสนุนขององค์กร 
คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ  : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี จ านวน 575 คน พบว่า การสนับสนุน
ขององค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอยู่ในระดับสูง  
  จากการวิจัยการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่มี 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันของ
นายทหารชั้นประทวนที่มีต่อกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ต าแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ ทิพวรรณ ศิริคูณ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานและความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
ท าให้มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ในขณะที่ระดับต าแหน่งงาน สายงานที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน  
  จากผลการวิจัยการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและอัตราเงินเดือนปัจจุบันต่างกัน มคีวามผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ อลีนา โสตถิธนโชติ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
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ความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือทัศนคติต่องานและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในองค์การ กล่าวคือ ข้าราชการที่มีทัศนคติที่ดีต่องานมากกว่ามีความผูกพันในองค์การสูงกว่าข้าราชการ
ที่มีทัศนคติที่ดีต่องานน้อยกว่า และข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การที่นานกว่า มีความผูกพัน
ในองค์การสูงกว่าข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การน้อยกว่า และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วัลภา พัวพงษ์พันธุ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) โดยพบว่า รายได้มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
  จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและความต้องการขององค์กรมีความความสัมพันธ์กันทางบวก มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.50 รองลงมาคือด้านความปรารถนาที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกของ
องค์กรมีความความสัมพันธ์กันทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.37 และด้านความทุ่มเท
ความพยายามเพ่ือท าประโยชน์ให้กับองค์กร มีความสัมพันธ์กันทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.35 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ โมราฤทธิ์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข ในศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สาธารณสุข ท าการศึกษาจากบุคลากรในศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีคุณภาพชีวิตการท างานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 84.5 โดยมีคุณภาพชีวิตการท างานรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และมีความผูกพันต่อองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 62.2 โดยพบมีความ
ผูกพันต่อองค์กรรายด้านในระดับมาก เช่นกัน ยกเว้นด้านความเชื่อมั่นต่อองค์กรและการยอมรับเป้าหมายของ
องค์กรอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นพบคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมอยู่ในระดับดี  และเมื่อ
พิจารณาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นรายด้าน ทั้ง 8 ด้าน พบว่า  
  ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อัตราค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งค่าตอบแทนในส่วนของข้าราชการ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างในฐานะ
ข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือนจะค่อนข้างต่ า แต่เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะภาพ เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับอัตราเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน ค่าตอบแทนที่ดีข้ึน  
  ด้านสถานภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณส่วนใหญ่มีความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก สภาพการปฏิบัติงานยังไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานมากนัก ในส่วนของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในวิทยาเขตพัทลุง บุคลากรยังรู้สึกได้ถึง
ความไม่ปลอดภัย เพราะในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ยังมีเหตุการณ์ที่แสดงถึงความไม่
ปลอดภัยเกิดข้ึนภายในรั้วมหาวิทยาลัย จึงมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยให้สูงขึ้น  



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

1024 | P a g e  

  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ควรมีการขยายความสามารถของพนักงานให้ได้รับ
ความรู้และทักษะใหม่ มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ในลักษณะของคุณภาพ
ชีวิตการท างาน บุคลากรยังมีความต้องการ การสนับสนุนต าแหน่งงานที่มั่นคงจริงๆ เนื่องจากบุคลากรใน
บางส่วนงานของมหาวิทยาลัย ยังมีความรู้สึกถึงความไม่ม่ันคงในอาชีพ  
  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ มักจะมีโครงการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีทุนศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคลากรที่ด ีที่สามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน   
  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นองค์กร ที่อบอุ่นและ
มีความเอ้ืออาทรต่อกัน บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของบุคคลในองค์กร 
  ด้านสิทธิของบุคลกร มหาวิทยาลัยทักษิณมักจะเน้นสนับสนุนในส่วนของประกันสังคม 
ซึ่งบุคลากรยังมีความต้องการในสิทธิด้านอ่ืน ๆ เช่น การจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง การสนับสนุนที่พักอาศัย ซึ่งปัจจุบันมักจะสนับสนุนให้ในส่วนของสายวิชาการ แต่ยังไม่
ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยรวมในเรื่องของสวัสดิการยังมีน้อยมาก 
มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนในเรื่องสวัสดิการ หรือการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือน เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้แก่บุคลากร 
  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตด้านอื่น ผลการวิจัยพบว่าการปรับเวลาปฏิบัติงาน
จาก  8.30 น. เป็น 8.00 น. – 17.00 น. ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน  ส าหรับบุคลากรที่มี
ครอบครัวและบ้านพักอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย ก็จะพบปัญหาและข้อจ ากัดในการบริหารจัดการเรื่อง
เวลายากขึ้น และในการขอเปิดคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงที่มีในแผนแม่บทของ
มหาวิทยาลัย ที่จะเปิดก็ยังมีไม่ครบตามแผนในการพัฒนาในส่วนของอาคาร ตึก สถานที่ ที่จะรองรับยังมี
ไม่เพียงพอ ในอนาคตอยากให้มหาวิทยาลัยพัฒนาวิทยาเขตพัทลุง ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยจัด
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้มีความหลากหลายขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยี คน และ
เศรษฐกิจเป็นต้น ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ควรมีการจัดตั้งศูนย์กีฬา ออกก าลังกาย ก็
อยากให้มหาวิทยาลัยได้ตระหนัก และผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์กีฬา เพ่ือใช้เป็นแหล่งออกก าลังกาย 
แก่นิสิต และบุคลากรทุกคน  
  ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณเล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมักจะมีการด าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 
  โดยภาพรวมพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณมีความพึงพอใจ รู้สึกรักและผูกผันต่อองค์กร 
ผูกพันกับเพ่ือนร่วมงานเสมือนคนในครอบครัว มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นองค์กรที่มีศักดิ์ศรี มีเกียรติ ส่งผล
ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรแห่งนี้ ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นระยะเวลา 30 – 40  ปี ขึ้นไป เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปก็พบว่า ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานมา 
บุคลากรได้รับสิ่งดีๆและการดูแลที่ดีจากมหาวิทยาลัยอยู่อย่างมากมาย  ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะ
อยู่กับองค์กรตลอดไป   
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
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ค าขอบคุณ  
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ 
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