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            งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน
สมาคมสโมสรนักลงทุน ประจําสํานักงานใหญและสาขาจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูล
สวนบุคคลของพนักงาน ที่ มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีขององคการ และศึกษา
ความสัมพันธระหวางระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการกับความพึงพอใจใน
ชีวิตความเปนอยู ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา
จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุนที่
ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจ.ชลบุรีจํานวน 160 คน เครื่องมือใชในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชคือ วิเคราะหคาที วิเคราะหแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน และสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ผลการวิจัยพบวา 
 1. พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาจังหวัด
ชลบุรี จากการวิจัยในครั้งนี้ โดยสวนใหญเปนเพศหญิง  มีสถานภาพโสด มีระดับตําแหนงงานใน
ระดับปฏิบัติการ มีอายุงานระหวาง 2-4 ป และมีสาขาที่ปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญ 
 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย ดานการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล ดานการบูรณาการทางสังคม ดานประชาธิปไตยในองคการ ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน และดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม อยูใน
ระดับดี ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  และคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 
 3. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมอยูในระดับดี ไดแก พฤติกรรม
การใหความชวยเหลือ พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมความ
สํานึกในหนาที่ และพฤติกรรมการใหความรวมมือ 
 4. ความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูโดยรวมอยูในระดับพอใจ โดยขอบรรยากาศผอน
คลายในการทํางาน และสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการทํางาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
 5. คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญและสาขาจังหวัดชลบุรีโดยมี
ความสัมพันธในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดาน
สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานบูรณาการทาง
สังคม ดานประชาธิปไตยในองคการ และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน มี



 

ความสัมพันธในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเกี่ยวของและสัมพันธ
กับสังคม มีความสัมพันธระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 6. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน และพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ มีความสัมพันธในระดับ
ปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01  และพฤติกรรมการใหความรวมมือ มีความสัมพันธระดับระดับต่ําและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FACTORS AFFECTING EMPLOYEES’ ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 
ON INVESTOR CLUB ASSOCIATION AT HEAD OFFICE AND  

CHONBURI PROVINCE BRANCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

PREEYAPORN  WAINGKAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Business Administration Degree in Management 

at Srinakharinwirot University 
                                                May 2010 



 

Preeyaporn Waingkao. (2010). Factors Affecting Employees’ Organizational Citizenship 

Behavior on Investor Club Association at Head Office and Chonburi Provionce 

Branch. Master’s Project, M.B.A (Management). Bangkok: Graduate School, 

Srinakarinwiroj University. Project Advisor:  Associate Professor Dr. Nak Gulid. 

 

   The research are titled is “Factors Affecting Employees’ Organizational Citizenship 

Behavior on Investor Club Association at Head Office and Chonburi provionce Branch.” It is 

aimed to study employees’ demographic  factors affecting employees’ organizational 

citizenship behavior and to study two relationships, one is the relationship between 

employees’ quality of work life and  employees’ organizational citizenship behavior and 

another is the relationship between employees’ organizational citizenship behavior and 

employees’ life satisfaction at  Investor Club Association at Head Office and Chonburi 

provionce branch. Sample size in this research is 160 full-time employees of Investor Club 

Association at Head Office and Chonburi provionce branch.  Questionnaire is the tool for 

data collecting.  The statistics are t-test, one-way analysis of variance and Pearson product 

moment correlation coefficient.  Data is processed by the Statistical Package for Social 

Science (SPSS). 

  The findings of this research are as follows: 

       1. Most employees of Investor Club Association at Head Office and Chonburi 

provionce branch are female, single, working in operation level, having work duration 

between two and four years, and working at Head Office. 

       2. Employees’ quality of work life in each categories: safety working 

environment; personnel competency development; social integration; organizational 

democracy; balancing between work life and others; and social relationship and social 

connection are at good levels.  Whereas, category of advancement & job’s security; and 

overall quality of work life are at moderate levels. 



 

          3. Overall employees’ organizational citizenship behavior such as helping 

behavior, sympathy behavior, enduring behavior, duty responsibility behavior, and co-

ordination behavior are at good levels. 

         4. Overall Affective well-being is at the satisfied level. In the category of 

overall relaxing atmosphere in working and overall mental health toward working are at the 

highest mean score. 

         5. Overall quality of work life has positively low correlated to employees’ 

organizational citizenship behavior on Investor Club Association at Head Office and 

Chonburi provionce branch with statistical significance of 0.01 level. Considering in each 

category: category of safety working environment; personnel competency development; 

social integration; organizational democracy; balancing between working life and others 

have positively low correlated to organizational citizenship behavior with statistical 

significance of 0.01 levels.  Quality of work life in category of social relationship and social 

connection has positively moderate correlated to organizational citizenship behavior with 

statistical significance of 0.01 level. 

          6. Overall organizational citizenship behavior has positively moderate 

correlated to life satisfaction with statistical significance of 0.01 levels. Considering in each 

category: category of sympathy behavior, duty responsibility behavior have positively 

moderate correlated to life satisfaction with statistical significance of 0.01 level, category of 

co-ordination behavior has positively moderate correlated to life satisfaction with statistical 

significance of 0.01 level. 

   

 

 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

    สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดีจากความกรุณาอยางสูงของทานรองศาสตราจารย  
ดร.ณักษ กุลิสร  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตลอดจน
ตรวจแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ เพ่ือใหสารนิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณดวยความเคารพอยางสูง และขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา
และรองศาสตราจารย ศิริวรรณ  เสรีรัตน ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของ
แบบสอบถาม และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับงานวิจัย 
     ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ทั้งจากภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร และทานอ่ืนที่อบรมสั่งสอนวิชาความรู ตลอดจนประสบการณที่ดีใหแกผูวิจัยใน
การศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจนสําเร็จการศึกษา 
     ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือ และสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งขอขอบพระคุณเจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจทุกทาน ตลอดจนผูมีสวนสําเร็จ
ตองานวิจัยน้ีทุกทาน 
     สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคนที่ให
ความชวยเหลือ สนับสนุน และเปนกําลังใจในการศึกษาแกผูวิจัยตลอดมา จนผูวิจัยสามารถทําสาร
นิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี 
 
 
        ปรียาภรณ    เวียงเกา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
   บุคลากรในองคการหรือทรัพยากรมนุษย นับเปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคการนั้น ๆ บรรลุ
วัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคการไดนอกเหนือไปจากเครื่องจักร อุปกรณ และแผนงานตาง ๆ 
ที่ผูบริหารไดวางระบบไวให ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา “คน” น้ันเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญมากที่สุด 
เพราะคนเปนที่มาของประสิทธิผล ประสิทธิภาพสูงสุดของงาน 
   การบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีความเหมาะสมจะสามารถสรางความเจริญเติบโตแก
องคการไดเปนอยางดี เพราะ “คน” มีศักยภาพในตัวเองมากมาย หากองคการมีหลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติที่ถูกตอง และมีประสิทธิภาพจะสงเสริมให “คน” ไดใชความรูความสามารถที่มีอยูทํางานให
บรรลุความสําเร็จและอุทิศตนใหแกองคการไดอยางเต็มที่ แตเน่ืองจากสภาพขององคการในทุกวันนี้ 
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเปนอยางมาก ทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ซ่ึงมีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรมนุษยใน  
องคการโดยตรง  ดังน้ันการที่องคการจะสามารถตอสูกับปญหาตาง ๆ เหลานี้ หรือสามารถอยูรอด
ไดน้ัน องคการตองใหความสนใจในสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งองคการตองมี “คน” เปนทรัพยากรที่มีคายิ่งขององคการ ที่สามารถสราง คุณประโยชนใหแก
องคการไดอยางมหาศาล  ดังน้ัน องคการจึงตองคนหา และพัฒนาความรู ความสามารถ และ
ศักยภาพของคน ธํารงรักษาใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ทําใหมีความสุขในการดํารงชีวิตอยู
ในองคการและตองสรางความพึงพอใจใหเกิดแกพนักงานเชนเดียวกับ การใหความสําคัญกับความ
พึงพอใจของลูกคาภายนอก  ซ่ึงปจจัยที่สงผลตอผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการทํางาน
มีหลายปจจัยดวยกัน (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. 2546) 
    ทั้งน้ี การที่ “คน” จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ยอมตองอาศัยทั้ง
องคประกอบทางดานวัตถุ และดานจิตใจ ในชีวิตมนุษยน้ันการทํางานทั้งหมดคิดเปนเวลาหนึ่ง สวน
สามถึงครึ่งหน่ึงของชีวิตหรือประมาณ 40 - 45 ปที่ตองใชเวลาในการทํางาน ถาหากวาในชีวิตการ
ทํางานมีความสุขและความพึงพอใจแลวยอมสงผลตอชีวิตสวนตัวและมีผลกระทบตอ สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต ตอคราอบครัวและตอสังคมดวย (Schultz; & Schultz,2002: 2004) การมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานที่ดีจะทําใหคุณภาพและปริมาณของผลผลิตสูงขึ้นและเปนการลด ตนทุนในการ
ผลิต เปนการปรับปรุงการติดตอสื่อสารในองคการใหดีขึ้น เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน ลดอัตราการขาดงาน เสริมสรางความสัมพันธระหวาง
พนักงานและฝายบริหารใหดีขึ้นสงเสริมความรวมมือในองคการและ ความรูสึกวาไดรับการปฏิบัติ
อยางยุติธรรมใหเกิดขึ้นกับพนักงานในองคการ การที่มนุษยมี 
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คุณภาพชีวิตในการทํางานไมดี ผลกระทบที่ตามมาคือ การขาดความพึงพอใจในการทํางาน มีการ
หยุดงานบอย สุขภาพจิตที่ไมดี เปนผลใหประสิทธิภาพในการผลิตลดลง มีการลาออกจากงาน เพ่ิม
มากขึ้น สงผลตอองคการ ทําใหผลิตภาพขององคการลดลง สินคาและบริการที่ผลิตไดมี คุณภาพ
ไมไดมาตรฐาน ตนทุนการผลิตสูงขึ้น (วิภาวี ศรีเพียร. 2537: 8) 
   ปจจุบัน หลายองคการไดเริ่มใหความสนใจในการพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน อีกทั้งภาครัฐยังไดออกกฎหมายที่สอดคลองกับแนวคิดดังกลาว เชน ความปลอดภัยใน
การทํางาน ใหมีการจัดอบรมพัฒนาความรูทักษะใหบุคลากรภายในหนวยงาน การใหมีการจัด
เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในสถานประกอบการ เปนตน 
   ดังน้ัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนวิธีหน่ึงที่สามารถชวยใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลังกายและกําลังใจ สงผลที่ดีตอประสิทธิภาพโดยรวมขององคการ อีกทั้ง
ยังสงผลตอสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันภายในองคการ  
   คุณภาพชีวิตในการทํางานนอกจากจะมีผลตอการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคคลแลวยังสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (Organizational 
Citizenship Behavior) (Organ. 1987: 8-13) ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่ประกอบไปดวย พฤติกรรมการให
ความชวยเหลือ ความสํานึกในหนาที่ ความอดทนอดกลั้น การคาํนึงถึงผูอ่ืน และการใหความรวมมือ 
และพฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้ไมไดเกิดจากการใหรางวัลอยางเปนทางการจากองคการ แตเปน
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองของบุคคลที่เต็มใจที่จะปฏิบัติอยางเต็มที่เกินกวาบทบาทที่ตนรับผิดชอบ อัน
นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการอยางดี 
   สมาคมสโมสรนักลงทุน กอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2536 จากแนวคิดของผูบริหาร 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) พรอมดวยคณะกรรมการที่มาจากภาครัฐบาลและ
เอกชน มีความมุงม่ันที่จะผลักดันใหสมาคมสโมสรนักลงทุนเปนองคการสําคัญในการสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการลงทุน รวมทั้งเปนศูนยกลางใหนักลงทุนไดพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการ
ลงทุนตาง ๆ อีกทั้งเปนแหลงรวบรวม เผยแพรขอมูลความรูดานการลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ใหบริการและอํานวยความสะดวก ตลอดจนใหคําปรึกษาดานการลงทุน แก
ผูประกอบการโดยประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ในป 2551สมาคมมีสํานักงานอยูทั้งหมด 7 แหง คือ สํานักงานใหญ สาขาจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดขอนแกน 
สํานักงานที่มีพนักงานมากที่สุดคือสํานักงานใหญมีพนักงาน 140 คน และอันดับรองลงมาคือ
สํานักงานจังหวัดชลบุรีมีพนักงาน 20 คน และสํานักงานจังหวัดนครราชสีมามีพนักงาน 3 คน 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมมีพนักงาน 2 คน สํานักงานจังหวัดสงขลามีพนักงาน 2 คน สํานักงาน
จังหวัดสุราษฎรธานีมีพนักงาน 1 คน และสํานักงานจังหวัดขอนแกนมีพนักงาน 1 คน ซ่ึงในป 2551 
สมาคมมีอัตราการลาออกของพนักงานถัวเฉลี่ยรอยละ 10 เปนอัตราที่สูงเม่ือเทียบกับป 2550 คือ
รอยละ 5 โดยเปนการลาออกของพนักงานประจําสํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรีเพียง 
2 แหงเทานั้น สวนสํานักงานสาขาอื่นอีก 5 แหงไมมีอัตราการลาออกใน 3 ปที่ผานมา(ขอมูลจาก
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ฝายบุคคล 1 พฤศจิกายน 2551) ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน 
ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี  เพ่ือนําผลการวิจัยและขอมูลที่ไดจากการวิจัย
ครั้งนี้นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสมาคม
สโมสรนักลงทุนตอไปในอนาคต 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงาน
จังหวัดชลบุรี 
    2. เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา ระดับ
ตําแหนง อายุงาน และสาขาที่ปฏิบตัิงาน ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ 
และสํานักงานจังหวดัชลบุรี ที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
    3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการกับความพึง
พอใจในชีวติความเปนอยู ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานกังาน
จังหวัดชลบุรี 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
    1. ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานประจําสํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี เพ่ือสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดโครงการเกี่ยวกับการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานไดอยางเหมาะสม 
    2. ทําใหทราบถึงระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และระดับความพึงพอใจ
ในชีวิตความเปนอยู ของพนักงานประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี เพ่ือ
สามารถนําไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดาน
แรงงานสัมพันธไดอยางถูกตอง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
    ขอบเขตการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีความมุงหมายที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสร
นักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรี 
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     ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
     ประชากรที่ใชในการวจิัย 
     ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานประจําของสมาคม
สโมสรนักลงทุนที่ปฏิบัติ ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี เน่ืองจากเปนกลุมคน
สวนใหญของสมาคม และมีอัตราการลาออกสูง ซ่ึงพนักงานกลุมน้ีมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 160 คน 
(ขอมูลจากฝายบุคคลและธุรการ ณ 1 พฤศจิกายน 2551) 
 
     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่ปฏิบัติงาน 
ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี จํานวน 160 คน ทําการคํานวณขนาดตัวอยาง
โดยใชสูตรกรณีทราบจํานวนประชากรของ ทาโร ยาเมท (Yamane. 1970) ดังน้ี 
 
  จากสูตร  n =    N 
      1 + Ne2 
                    เม่ือ   n  =   ขนาดกลุมตัวอยาง 
                      N  =   ขนาดของประชากรกลุมเปาหมาย 
                      e  =   ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ระดับนัยสําคัญทาง  
                                                 สถิติที่ระดับ 0.05 
 
    n =       160 
      1 + (160) (0.05)2 
     =    114 คน 
 
      และเพ่ือปองกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม จึงสํารองไว 15% ของกลุมตัวอยาง
เปนจํานวน 17 คน รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 131 คน โดยใชวธิีการสุมตามความสะดวก
(Convenience sampling) โดยเก็บกลุมตัวอยางจากพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน สํานักงาน
ใหญ และสํานกังานสาขาจังหวัดชลบรีุ 

     ผูวิจัยเลือกกลุมตวัอยาง โดยการสุมตัวอยางตามขั้นตอนดังน้ี 
     ขั้นตอนที่ 1 โดยวิธีการหาขนาดตัวอยาง เปนสัดสวนตามชั้นภูมิโดยแบงเปนสัดสวน

ตามจํานวนประชากรทั้งหมดในแตละชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling)  
     ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุม

ตัวอยางเพื่อแจกแบบสอบถามตามจํานวนสัดสวนที่คํานวณได 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) 
    1.1  ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน 
          1.1.1  เพศ 
          1.1.1.1 ชาย 
          1.1.1.2 หญิง 
          1.1.2  สถานภาพสมรส 
          1.1.2.1 โสด 
          1.1.2.2 สมรส/อยูดวยกัน 
          1.1.2.3 หมายหรือ หยาราง หรือแยกกันอยู 
          1.1.3  ระดับตําแหนงงาน 
          1.1.3.1 ปฏิบัติการ 
          1.1.3.2 หัวหนาทีม 
          1.1.3.3 หัวหนาแผนกหรือหัวหนาฝาย 
           1.1.4  อายุงาน 
          1.1.4.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ป 
          1.1.4.2 2-3 ป 
          1.1.4.3 4-6 ป 
          1.1.4.4 7 ปขึ้นไป 
  1.1.5 สาขาที่ปฏิบัติงาน 
          1.1.5.1 สํานักงานใหญ 
          1.1.5.2 สํานักงานจังหวัดชลบรีุ  
     1.2  คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีองคประกอบ 8 ประการดังน้ี 
  1.2.1 คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 
  1.2.2 สภาพแวดลอมการทาํงานที่ปลอดภัย 
  1.2.3 การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
  1.2.4 ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
  1.2.5 การบูรณาการทางสังคม 
  1.2.6 ประชาธิปไตยในองคการ 
  1.2.7 ความสมดุลระหวางชวีิตงานกับชีวติดานอ่ืน 
  1.2.8 ความเกี่ยวของและสมัพันธกับสังคม 
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 2. ตัวแปรตาม ไดแก 
     2.1 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 5 ดานดังน้ี 
  2.1.1 พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ 
  2.1.2 พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน 
  2.1.3 พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 
  2.1.4 พฤติกรรมความสํานึกในหนาที ่
  2.1.5 พฤติกรรมการใหความรวมมือ 
     2.2 ความพอใจในชีวติความเปนอยู 
  2.2.1 ความพอใจในชีวติความเปนอยูในสถานที่ทํางาน 
  2.2.2 บรรยากาศผอนคลายในการทํางาน 
  2.2.3 แรงกระตุนในการทํางาน 
  2,2.4 สุขภาพจิตโดยรวมทีมี่ตอการทํางาน 
 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 
     1. คุณภาพชีวติในการทํางาน 
    หมายถึง ปฏิกิริยาหรือความรูสึกของพนักงานที่มีตองานหรือตอการทํางานทั้งใน
สภาพแวดลอมและสภาพสังคมรอบ ๆ ตัวที่กอใหเกิดความสุข และสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ และ
มีประโยชนตอองคการ ประกอบดวยคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน คือดานคาตอบแทนที่เปน
ธรรมและเพียงพอ ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดานการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการบูรณาการทางสังคม 
ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางงานกับบทบาทของชีวิตดานอ่ืนๆ และดาน
ความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม 
     2. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 
     หมายถึง การที่พนักงานไดรับคาจางเงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืน ๆ อยาง
เพียงพอกับการมีชีวิตอยูไดตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเปนธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับ
งานหรือองคการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
    3. สภาพแวดลอมการทาํงานที่ปลอดภัยและถูกสขุลักษณะ 
    หมายถึง การที่พนักงานไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี สถานที่ทํางานไมมีลักษณะที่ตองเสี่ยง
ภัยจนเกินไป อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมีสภาพเอื้ออํานวยตอการทํางานไดอยางสะดวกสบายโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในการทํางาน 
    4. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
    หมายถึง การที่พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะความรูความสามารถในงาน อันจะทําให
เกิดความรูสึกที่มีคุณคาในตนเอง และมีความรูสึกทาทายในการทํางานนั้น 
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     5. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
     หมายถึง การที่พนักงานมีโอกาสสรางความกาวหนาความมั่นคงในอาชีพ รวมทั้งการ
เลื่อนตําแหนงงาน การสับเปลี่ยนโยกยายตําแหนงหนาที่เพ่ือเปนหลักประกันความมั่นคงในการ
ทํางาน 
     6. การบูรณาการทางสังคม 
     หมายถึง การที่พนักงานไดรับการยอมรับ และรวมมือกันทํางานดวยดี พนักงานรูสึกเปน
สวนหนึ่งของกลุมเพ่ือนรวมงาน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยปราศจากการแบงชั้นวรรณะกันใน
องคการ 
     7. ประชาธิปไตยในองคการ 
     หมายถึง การที่พนักงานมีสิทธิสวนบุคคล มีเสรีภาพในการพูดสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเปดเผย มีความเสมอภาคในการทํางาน รวมถึงการใหความเคารพตอสิทธิของเพื่อน
รวมงาน 
     8. ความสมดุลระหวางชวีิตงานกับชีวติดานอ่ืน 
     หมายถึง การที่พนักงานสามารถจัดแบงเวลาในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม มีความ
สมดุล ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว ครอบครัวและกิจกรรมอ่ืน ๆ  
      9. ความเกี่ยวของและสมัพันธกับสังคม 
      หมายถึง การที่พนักงานรูสึกและยอมรับวาองคการที่ตนปฏิบัติงานอยูน้ันรับผิดชอบตอ
สังคมในดานตาง ๆ ทั้งในดานการผลิต การบริการ การกําจัดของเสีย การรักษาสภาพแวดลอม  
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิคดานการตลาด 
     10. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
     หมายถึง พฤติกรรมในทางบวกของพนักงานที่นอกเหนือจากหนาที่องคการกําหนดไว
อยางเปนทางการ โดยพนักงานปฏิบัติดวยความเต็มใจ ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้มีสวนชวยทําใหการ
ดําเนินงานขององคการเปนไปอยางดี สนับสนุนหรือสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ 
ประกอบดวย พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 5 ดาน คือ พฤติกรรมการใหความ
ชวยเหลือ พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ 
และพฤติกรรมการใหความรวมมือ 
     11. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ 
     หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงานทําดวยความสมัครใจเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเม่ือมี
ปญหาในการทํางานใหสามารถทํางานในหนาที่ใหเสร็จสมบูรณภายใตสถานการณไมปกติ เชนการ
แนะนําใหแกพนักงานที่เขามาใหมวาจะตองใชอุปกรณใดบาง ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานในงานที่คั่ง
คาง หรือชวงที่เพ่ือนรวมงานลาปวย 
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     12. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน  
     หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่ มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันการเกิดปญหาหรือ
แกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลในการทํางาน ไมใชอารมณเม่ือเกิดความขัดแยง ไมทําใหการ
ทะเลาะเบาะแวงขยายออกไปเมื่อมีการถกเถียงหรือยั่วยุจากบุคคลอื่น มีพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน 
เชน มีการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น มีความเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น เปนตน 
     13. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  
     หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่มีความอดทนอดกลั้นตอปญหา ความคับของใจ 
ความเครียด หรือความไมสะดวกสบายในงานที่หลีกเลี่ยงไมได และอุปสรรคในการทํางาน โดย
ปราศจากความไมเขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตาง ๆ ที่ไมเปนไปตามทิศทางที่ควรจะเปน ใหการ
ยอมรับความคิดเห็นของกลุม เสียสละความสนใจของตนเองเพื่อกลุม 
     14. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่  

    หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่ทํางานตามภาระหนาที่ที่ไดกําหนดไววาเปนบทบาท
และปฏิบัติงานในรูปแบบที่เหนือกวาระดับความตองการในการปฏิบัติงานที่ต่ําสุด เชน มีความตรง
ตอเวลา รักษาความสะอาดเรียบรอย การชวยดูแลรักษาอุปกรณภายในที่ทํางาน ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ไมขาดงาน ไมใชเวลาในการปฏิบัติงานไปกับเรื่องสวนตัว 
     15. พฤติกรรมการใหความรวมมือ  

     หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่แสดงความรับผิดชอบเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับ
นโยบายขององคการ ใหความสนใจในที่ประชุมดวยความสมัครใจแสดงความเต็มใจในการเขาไปมี
สวนรวมกับองคการติดตามสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอองคการ 
     16. ขอมูลสวนบุคคล 
      หมายถึง ขอมูลพ้ืนฐานของพนักงาน ไดแก เพศ  สถานภาพสมรส ระดับตําแหนงงาน 
อายุงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน 
      17. ความพอใจในชีวติความเปนอยู 
      หมายถึง มีความรูสึกพอใจในการปฏิบัติงานการกระทําหรือ การประพฤติปฏิบัติ หรือ
กิจกรรมตาง ๆ ของพนักงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทํางานทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
ประกอบดวย ความพอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานที่ทํางาน บรรยากาศผอนคลายในการทํางาน 
แรงกระตุนในการทํางาน และสุขภาพจิตใจโดยรวมที่มีตอการทํางาน 
     18. ความพอใจในชีวติความเปนอยูในสถานที่ทํางาน 
     หมายถึง มีความรูสึกพอใจในชีวติความเปนอยูในสถานที่ทํางานที่ปฏิบตัิงานอยู 
     19. บรรยากาศผอนคลายในการทํางาน 
     หมายถึง คิดวาบรรยากาศผอนคลายในการทํางาน 
     20. แรงกระตุนในการทํางาน  
     หมายถึง มีความรูสึกวามีแรงกระตุนในการทํางาน 
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      21. สุขภาพจิตใจโดยรวมที่มีตอการทํางาน 
      หมายถึง มีสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการทํางาน 
      22. สมาคมสโมสรนักลงทุน  
      หมายถึง หนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
ใหทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารและออกเอกสารการสั่งปลอยวัตถุดิบ และเครื่องจักร และการตัดบัญชี
วัตถุดิบ สําหรับกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนในประเทศไทยทั้งหมด และเปนหนวยงานที่จัด
อบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของการการสงเสริมการลงทุน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงจากการ
ประมวลเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยดังน้ี 
 
                ตัวแปรอิสระ                                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
- คาตอบแทนทีเ่ปนธรรมและเพียงพอ 
- สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย 
- การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
- ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
- การบูรณาการทางสังคม 
- ประชาธิปไตยในองคการ 
- ความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอ่ืน 
- ความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม 

 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน 
- เพศ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับตําแหนง 
- อายุงาน 
- สาขาที่ปฏบิัตงิาน 

ความพอใจในชีวติความเปนอยู 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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    1. ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนง อายุงาน 
และสาขาที่ปฏิบัติงาน แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคม
สโมสรนักลงทุนแตกตางกัน 
    2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
    3. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความ
เปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
   ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับเรือ่งปจจัยที่
มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจํา
สํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรี โดยกําหนดประเด็นในการนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

1. แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

- ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
- แนวการวิเคราะหเกี่ยวกบัคณุภาพชีวิตในการทํางาน 
- การสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวติในการทํางาน 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
- ความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ 
- องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
- ความสําคัญของพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ 

4. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการ 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวติความเปนอยู 
6. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสมาคมสโมสรนักลงทุน 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร (Demographic) 
 ลักษณะทางดานประชากรศาสตร เปนความหลากหลายดานภูมิหลังของบุคคลซึ่งไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทํางาน เปนตน โดยจะแสดง
ถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ในหนวยงานหรือในองคกรตาง ๆ ซ่ึง
ประกอบดวย พนักงานหรือบุคลากรในระดับตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตาง
กันมีสาเหตุมาจากความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538: 41-42) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร
ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ซ่ึงเหลานี้
เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด  
  มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย(2539) ไดศึกษาถึงความแตกตางดานลักษณะชีวภาพที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางาน ไดแก อายุ เพศ และสถานภาพสมรส 
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        1. อายุ (Age) มีการวิจัยไดศึกษาวา เม่ือพนักงานมีอายุมากขึ้นมีผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานลดลงหรือไม ซ่ึงไดสรุปวา อายุที่เพ่ิมขึ้นไมไดทําใหคุณภาพงานดอยลง แตพบวาอัตรา
การลาหรือลางานอยางไมมีเหตุผลลดนอยลงในกลุมผูสูงอายุ เม่ือเปรียบเทียบกับผูทํางานที่อายุนอย
กวา 
        2. เพศ (Sex) เพศไมไดสรางใหเกิดความแตกแยกในการตัดสินใจ ไมวาจะในสวนของ
ทักษะการคิดวิเคราะห การจูงใจ การเขาสังคม ภาวะผูนํา หรือการเรียนรู แตในเรื่องของการขาด
งานพบวา ผูหญิงมีการขาดงานมากกวาผูชาย ซ่ึงอาจเกี่ยวเนื่องจากคานิยมที่ทําใหผูหญิงตองดูแล
ครอบครัว ดังนั้น เม่ือมีเหตุจําเปนเกี่ยวกับครอบครัว ฝายหญิงจึงตองเปนฝายลางานไปจัดการ
มากกวาผูชาย 

       3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) การศึกษาพบวา ผูสมรสแลวจะไมคอยมีการ
ขาดงานหรือยายงาน ซ่ึงอาจเปนเพราะตองการความมั่นคงในการสรางครอบครัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การศึกษายังพบวา จํานวนบุตรมีผลกระทบตอการลางานของพนักงานสตรีมากขึ้น 

   กรรณิการ เหมือนประเสริฐ (2548: 10) ไดกลาววา ในหนวยงานองคการตาง ๆ จะ
ประกอบไปดวยบุคลากรในระดับตาง ๆ เปนจํานวนมาก บุคคลแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกนั
ออกไป ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกตางกันนี้ มีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ ซ่ึง
ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคการ ลักษณะพฤติกรรมในการทํางาน
ของบุคคล จะเปนดังน้ี  

1. อายุกับการทํางาน (Age and Job Performance) เปนที่ยอมรับกันวาผลงานของ
บุคคลจะลดนอยลงในขณะที่อายุเพ่ิมขึ้น แตอยางไรก็ตามบุคคลที่มีอายุมากจะถือวาเปนผูมี
ประสบการณในการทํางานสูง และสามารถปฏิบัติหนาที่การงานที่จะกอใหเกิดผลผลิตสูงได 
นอกจากนี้จะเห็นไดวา คนที่อายุมากจะไมลาออกจากงานหรือยายงานแตจะทํางานที่เดิม ทั้งน้ี
เพราะโอกาสในการเปลี่ยนงานมีนอย ประกอบกับชวงเวลาในการทํางานนานจะมีผลทําใหไดรับ
คาตอบแทนมากขึ้น ตลอดจนสวัสดิการตาง ๆ ก็จะไดเพ่ิมขึ้นดวย รวมทั้งพนักงานที่มีอายุมากขึ้น
จะปฏิบัติหนาที่การงานอยางสม่ําเสมอ ขาดงานนอยกวาพนักงานที่มีอายุนอย 

2. เพศกับการทํางาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไป
เรื่อง ความสามารถเกี่ยวกับการแกไขปญหาในการทํางาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม 
ความสามารถในการเรียนรู ระหวางเพศชายและเพศหญิงไมมีความแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามใน
การศึกษาของนักจิตวิทยาพบวา เพศหญิงจะมีลักษณะคลอยตามมากกวาเพศชาย และเพศชายจะมี
ความคิดเชิงรุก ความคิดกาวไกล และมีความคาดหวังในความสําเร็จมากกวาเพศหญิง แตจะไมมี
ความแตกตางในเรื่องผลงาน และในเรื่องความพึงพอใจในงาน 

3. สถานภาพการสมรสกับการทํางาน (Marital Status and Job Performance) 
พบวา พนักงานที่สมรสแลวจะขาดงาน และมีอัตราการลาออกจากงานนอยกวาผูที่เปนโสด 
นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในงานสูงกวาผูที่เปนโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาของ
งาน และมีความสม่ําเสมอในการทํางานดวย 
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4. ความอาวุโสในการทํางานกับการทํางาน (Tenure and Job Performance) ผู
อาวุโสในการทํางานจะมีผลงานสูงกวาบรรดาพนักงานใหม และมีความพึงพอใจในงานสูงกวา 

 คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน (ปรมะ สตะเวทิน. 
2533: 112) โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังน้ี 

       1.  เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน 
คือ เพศหญิงมีแนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชาย
ไมไดมี ความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้นแตมีความตองการที่จะสราง
ความสัมพันธ พันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย  

 นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และ 
ทัศนคติ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรม และสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

1. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม
คนที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก 
ในขณะ คนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงราย
กวาคน ที่มีอายุนอย เน่ืองมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็
ตางกัน คน ที่มีอายุมากมักจะใชสื่อเพ่ือแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง 

2. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตาง
กัน คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวาง
และ เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ  

3. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และ สถานภาพทางสังคม 
ของบุคคล มีอิทธิพล อยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผู รับสาร ที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมี 
วัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน 

 ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) ของเดอร
เฟอร (DeFleur. 1996) ไดเสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตาง ระหวาง ปจเจก
บุคคลดังน้ี 

     1. มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล 
     2. ความแตกตางนี้ บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาคหรือทางรางกายของ 

แต ละบุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกันที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู 
     3. มนุษยซ่ึงถูกชุบเลี้ยงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไป 

อยางกวางขวาง 
     4. จากการเรียนรูสิ่งแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติคานยิมและ ความเชื่อถือที่รวมเปน

ลักษณะ ทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
                ความหมายของคุณภาพชวีติในการทํางาน 
    คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความหมายกวางขวาง นักวิชาการหลายทาน ไดให
ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานไวแตกตางกัน ดังน้ีคือ 
    สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2531: 15) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา 
หมายถึงการที่สมาชิกไดตอบสนองความตองการสวนตนผานประสบการณจากการทํางานใน
องคการ 
    บุญแสง  ชีระภากร (2533: 6) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา 
หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจที่แตกตางกันออกไปตามมิติการรับรูของแตละบุคคล เพราะตางมี
พ้ืนฐาน ภูมิหลัง ลักษณะอื่น ๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะตัว บางคนอาจสนใจที่เน้ือหาของงาน บางคน
สนใจสภาพแวดลอมและคาตอบแทน บางคนเนนในเรื่องความกาวหนาในอนาคตและลักษณะอื่นๆที่
แตกตางออกไปมากมาย 
     ผจญ  เฉลิมสาร (2540: 23-25) ไดใหความหมายคณุภาพชีวิตในการทํางานไว  
2 ความหมายดวยกัน คือ 
          1. ความหมายอยางกวางหมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตการทํางาน ซ่ึง
ประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชน และบริการ
ความกาวหนาในการทํางานการมีมนุษยสมัพันธ 
          2. ความหมายอยางแคบหมายถึง ผลที่มีตอคนงาน การปรับปรุงองคการและ
ลักษณะงานโดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สําหรับการสงเสริม
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคลและรวมถึงความตองการของพนักงานในเรื่องความพึง
พอใจในงานการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่มีผลตอสภาพการทํางานของเขาดวย 
      วอลตัน (Walton. 1974: 12) กลาวถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานวา เปนลักษณะการ
ทํางานที่ตอบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคลโดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทาง
ความเปนบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมขององคการที่ทําใหงานประสบความสําเร็จซ่ึง
มีหลักเกณฑการพิจารณา 8 ดานคือ  

1. การใหสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุตธิรรม 
2. สิ่งแวดลอมทีป่ลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
4. ความเจริญกาวหนาและมั่นคงในอาชีพ 
5. การรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสังคมในองคการ 
6. รัฐธรรมนูญในองคการ 
7. ความสมดุลของชีวิตทํางานและชวีิตสวนตัว 
8. การมีประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม 
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   แซนเดอ (Sanders; &  McCormick 1993: 753) การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยใชการเพิ่มคุณคาของงาน เม่ือบุคคลมีความกาวหนาในอาชีพ มีความปลอดภัยในการทํางาน  
ทําใหงานมีประสิทธิภาพก็จะมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

   ไอวานซีวิชซ (Ivancevich; & Matteson 1999: 228-229) กลาวถึงคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานวาเปนแนวคิดในการจัดการเพื่อยกระดับคุณคาของพนักงานทุกคนมีการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองคการและการพัฒนาในดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน มีการเพิ่มความ
ไววางใจของพนักงาน การใหพนักงานมีสวนรวมในการทํางานและการแกปญหาซึ่งทําใหพนักงานมี
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นและองคการมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 
      มูชินสกายส (Muchinsky 2003: 481-482) ใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
วาเปนการออกแบบงานใหมีความหมายและกอใหเกิดความพึงพอใจของบุคคล การดูแลสภาพ
อารมณและสุขภาพจิตของคนทํางานใหดี ทําใหระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลสูงขึ้นและมีผลทําให
องคการมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นดวย 
   จากความหมายตาง ๆ ของคุณภาพชีวิตในการทํางานดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน สรุปได
วาคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ปฏิกิริยาหรือความรูสึกของพนักงานที่มีตองาน หรือตอการ
ทํางานทั้งในสภาพแวดลอมและสภาพสังคมรอบ ๆ ตัวที่กอใหเกิดความสุข และสงผลใหงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการ 
 
              แนวการวิเคราะหเก่ียวกับคณุภาพชีวติในการทํางาน 
  คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ปฏิกิริยาหรือความรูสึกของพนักงานที่มีตองานหรือ
ตอการทํางานทั้งในสภาพแวดลอมและสภาพสังคมรอบๆ ตัวที่กอใหเกิดความสุข และสงผลใหงานมี
ประสิทธิภาพและมีประโยชนตอองคการ  
  นักวิชาการหลายทานไดทําการวิเคราะห และกําหนดมิติ หรือองคประกอบของคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานไวแตกตางกัน ดังน้ี 
  องคการอนามัยโลก (กองบรรณาธิการ วารสารกรมสขุภาพจิต. 254: 102-109;  อางอิงจาก 
องคการอนามัยโลก. 1994) ไดรวบรวมโครงสรางของการวัดคุณภาพชีวติโดยใชการประเมิน
คุณภาพชีวิตของบุคคลใน 6 หมวด คือ 
       1. หมวดสุขภาพ (Physical Health) ประกอบดวย ความเขมแข็งและเหนื่อยออน 
(Energy and Fatigue) ความปวดและไมสบาย (Pain and Discomfort) การนอนและการพักผอน 
(Sleep and Rest) 
       2. หมวดจิตใจ (Psychological Domain) ประกอบดวย ภาพลักษณและรูปราง (Bodily 
Image and Appearance) ความรูสึกทางลบ(Negative Feeling) ความรูสึกทางบวก(Positive 
Feeling) ความภาคภูมิใจ (Self-Esteem) ความคิดการเรียนรู ความจําและสมาธิ (Thinking/ 
Learning Memory and Concentration) 
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         3. หมวดความเปนอิสระ (Level of Independence) ประกอบดวย การเคลื่อนไหว 
(Mobility) กิจกรรมในชีวิตประจําวัน (Activities of Daily Living) การพึ่งพิงยาและการชวยเหลือทาง
การแพทย (Dependence on Medical Substance and Medical Aids) และความสามารถในการ
ทํางาน (Work Capacity) 
         4. หมวดความสัมพันธทางสังคม ( Social Relationship) ประกอบดวยความสัมพันธ
ระหวางบุคคล (Personal Relationship) การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) กิจกรรมทาง
เพศ (Sex Activity) 
         5. หมวดสิ่งแวดลอม (Environment) ประกอบดวยรายได (Financial Resource) 
ความเปนอิสระ ความปลอดภัยทางกายภาพ และความมั่นคง (Freedom, Physical Safety and 
Security) สุขภาพและการดูแลทางสังคม การเขาถึงบริการและคุณภาพบริการ (Health and Social 
Care: Accesibility and Quality) สิ่งแวดลอมในบาน (Home Environment) โอกาสและทักษะที่
ไดรับขาวสารใหม ๆ (Opportunities Acquiring New Information and Skills) การมีสวนรวมและ
โอกาสในการพักผอนหนอยใจ/นันทนาการ (Participation and Opportunity for Recreation 
Leisure) สิ่งแวดลอม (Physical Environment- Pollution Noise Traffic Climate) และการคมนาคม 
(Transport) 
         6. หมวดจิตวิญญาณ ศาสนา ความเชื่อ ( Spirituality, Religion and Personal 
Beliefs) 
 
    บุญแสง  ชรีะภากร (2533: 7-12) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑในการกําหนดคุณภาพชีวิต
ในการทํางานไว 10 ประการดังน้ี 

1. คาตอบแทนทีเ่หมาะสมเพียงพอ (Adequate and Fair Pay) 
2. ผลประโยชนเกื้อกูล (Fringe Benefits) 
3. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสขุลักษณะ (Safe and Healthy Environment) 
4. ความมั่นคงในงาน (Job Security) 
5. เสรีภาพในการรวมเจรจาตอรอง ( Free Collective Bargaining) 
6. พัฒนาการและการเจริญเตบิโต (Growth and Development) 
7. บูรณาการทางสังคม ( Social Integration) 
8. การมีสวนรวมในองคการ (Participation) 
9. ประชาธิปไตยในการทํางาน (Democracy at Work) 
10. เวลาวางของชีวติ (Total Life Space) 
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  วอลตัน Walton 1975: 93-95) ไดกําหนดเกณฑที่ใชวดัคุณภาพชีวติในการทํางาน
ประกอบดวย 8 ดานคือ  
        1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืน ๆ อยาง
เพียงพอกับการมีชีวิตอยูไดตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และตองเปนธรรม เม่ือเปรียบเทียบ
กับงานหรือองคการอื่น ๆ ดวย 
        2. สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (Safe and Healthy 
Environment) หมายถึง สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ น้ันคือ สภาพการทํางานตอง
ไมมีลักษณะที่ตองเส่ียงภัยจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปน
อันตรายตอสุขภาพอนามัย 
        3. การพัฒนาความสามารถในการทํางาน (Development of Human Capacities) 
หมายถึงการมีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรูความสามรรถในงานของผูปฏิบัติงาน อันจะทําให
เกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และมีความรูสึกทาทายในการทํางานนั้น 
        4. ความกาวหนาและมั่นคงในการทํางาน ( Growth and Security) หมายถึง นอกจาก
งานจะชวยเพ่ิมพูนความรู ความสามารถแลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสกาวหนา และมีความ
ม่ันคงในอาชีพ ตลอดจนเปนที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนรวมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 
        5. การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึงงานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงาน
ไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ รวมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนาที่ตั้งอยู
บนฐานของระบบคุณธรรม 
        6. ประชาธิปไตยในองคการ(Constitutionalism) หมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน
องคการจะสงเสริมใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทน
และรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูด มี
ความเสมอภาค และมีการปกครองดวยกฎหมาย 
        7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน (The Total Life Space) หมายถึง
การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการอยางสมดุล น่ัน
คือ ตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการกําหนด
ชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน หรือได
ใชชีวิตสวนตัวอยางเพยีงพอ 
        8. ความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม (Social Relevance) หมายถึงผูปฏิบัติงาน
จะตองรูสึกและยอมรับวาองคการที่ตนปฏิบัติงานอยูน้ันรับผิดชอบตอสังคมในดานตาง ๆ ทั้งในดาน
ผลผลิต การกําจัดของเสีย การรักษาสภาพแวดลอม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิค
ดานการตลาด 
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     นิวสตอม และ เดวิส (Newstrom; & Davis 1997: 293-294) ไดแบงเกณฑที่ใชวัด
คุณภาพชีวิตในการทํางานไวดังน้ี 

1. มีการติดตอสือ่สารแบบเปด 
2. มีระบบการใหรางวัลและผลตอบแทนทีเ่ปนธรรม 
3. ใหความสําคญักับความมัน่คงในการทํางานและความพอใจในอาชีพของพนักงาน 
4. การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ 
5. การเพิ่มคุณคาในงาน มีหนาที่รับผิดชอบมากขึ้น 
6. มีการพัฒนาทักษะในการทํางาน 
7. มีการลดความเครียดที่เกิดจากการทํางาน 
8. มีสัมพันธภาพในการทํางาน 

    
                การสงเสริมใหเกิดคุณภาพชวีิตในการทํางาน   
    มีนักวิชาการไดเสนอวิธีทีจ่ะสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานดังน้ี 
    กรีนแบรก (Greenberg.  2002: 128-130) ไดเสนอวธิีที่จะสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวติใน
การทํางานไวดังน้ี 
        1. การจายคาตอบแทนที่เปนธรรม (Pay People Fairly) พนักงานจะเกิดความไม
พอใจในงานเมื่อพนักงานเชื่อวาองคการมีระบบการจายคาตอบแทนที่ไมเปนธรรม คาตอบแทนใน
ที่น้ีไมไดหมายความถึงแคเงินเดือน หรือคาจาง แตรวมถึงผลประโยชนตาง ๆ ที่ไดรับจากการ
ทํางานดวย เม่ือพนักงานไดรับผลประโยชนตาง ๆ ตามที่ตองการแลวก็จะทําใหพนักงานพอใจใน
งาน ซ่ึงจะมีการเปรียบเทียบกันระหวางสิ่งที่พนักงานตองการกับสิ่งที่พนักงานไดรับจากองคการ 
จริง ๆ  
        2. การปรับปรุงคุณภาพของผูบังคับบัญชา (Improve The Quality of Supervision) 
พนักงานจะเกิดความพอใจในงานสูงขึ้นเม่ือพนักงานเชื่อวาผูบังคับบัญชามีความหมาย ปฏิบัติตอ
พนักงานดวยการใหเกียรติ และมีการติดตอสื่อสารที่ดีกับพนักงาน 
        3. การกระจายอํานาจหนาที่ภายในองคการ ( Decentralize Organizational Power) 
คือการกระจายอํานาจหนาที่ใหกับพนักงาน ดวยการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงจะทํา
ใหพนักงานรูสึกพอใจในการทํางานและรูสึกวามีความสําคัญตอองคการ 
        4. จัดวางกําลังคนใหเหมาะสมกับความสนใจ ( Match People to Jobs That Fit 
Their Interests) พนักงานแตละคนมีความสนใจในงานแตกตางกันไป ถาองคการจัดวางคนให
เหมาะสมกับงานที่พนักงานสนใจได จะทําใหพนักงานมีความพอใจในงานได 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง พฤติกรรมในทางบวกของพนักงานที่

นอกเหนือจากหนาที่องคการกําหนดไวอยางเปนทางการ โดยพนักงานปฏิบัติดวยความเต็มใจ ซ่ึง
พฤติกรรมเหลานี้มีสวนชวยทําใหการดําเนินงานขององคการเปนไปอยางดี สนับสนุนหรือสงผลตอ
ประสิทธิภาพขององคการ 
   ในราวป ค.ศ.1930 Chester Bernard เปนผูริเริ่มสังเกตปรากฎการณที่เรียกวา พฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซ่ึง Bernard เรียกวา พฤติกรรมนอกบทบาท ตอมา แคทซ และ
คาหน (Katz and Kahn Ortiz, 1999; citing Katz; & Kahn. 1996) ไดนํามากลาวอีกครั้งโดยใชคํา
วาพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท โดยนําแนวคิดดังกลาวมาใชเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในองคการ
และใหความหมายวา เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการลื่นไหลของระบบสังคมในองคการและเปน
พฤติกรรมที่ไมขึ้นกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ หลังจากนั้น Katz and Kahn ไดระบุถึง
พฤติกรรมเหนือบทบาทโดยไดเริ่มใชคําวา พลเมือง (Citizenship) เพ่ืออธิบายถึงพฤติกรรมเหนือ
บทบาทที่แสดงออกในการทํางานของพนักงานแทน  ภายหลังจากนั้นมีผูศึกษาและใหความหมาย
ของคําวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีภายใตขอบเขตขององคการอยางตอเน่ือง 
 
               ความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
   จากการศึกษาและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
พบวามีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไวดังน้ี 
   สฎายุ  ระวิณิชตระกูล (2547) ไดใหความหมายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
วาหมายถึงพฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติดวยความเต็มใจ ซ่ึงนอกเหนือจากที่องคการไดกําหนด
ไวโดยเปนพฤติกรรมสนับสนุนและความจําเปนตอการดําเนินงานขององคการเพื่อใหเกิดประสทิธผิล
ตอองคการ 
 แคทซ และคาหน (Katz; & Kahn. 1991: 275; cating Katz; & Kahn. 1998) ไดให
ความหมายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการวาเปนพฤติกรรมที่ไมเปนทางการ เปน
พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ความรวมมือและความเปนมิตร ซ่ึงพบในการทาํงาน โดยไมไดระบุ
ไวเปนหนาทีท่ี่ตองปฏิบตัิ แตพฤติกรรมเหลานี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินงานในองคการ ซ่ึง
หากขาดพฤตกิรรมเหลานี้แลวระบบตาง ๆ ในองคการจะไมสามารถดําเนินการตอไปได 
  ออรแกน (Organ. 1987, 1990; & 1991) ใหความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการวาเปนพฤติกรรมของพนักงานที่เกิดขึ้นจากตัวของพนักงานเอง ซ่ึงองคการไมได
กําหนดไวใหปฏิบัติ เปนพฤติกรรมที่พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพ่ือองคการโดยพฤติกรรมเหลานั้นเปน
พฤติกรรมที่สนับสนุนหรือสงผลตอประสิทธิผลขององคการ 
  จอหน (Johns. 1996: 149) กลาววาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง 
การสมัครใจ พฤติกรรมที่ไมเปนทางการนั้น สนับสนุนผลประโยชนขององคการแทจริง 
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   เดมเลท (สฎายุ  ระวิณิชตระกูล. 2547; อางอิงจาก Schnake; & Dumler. 1997: 220) ได
ใหความหมายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการตัดสินใจ
ดวยตนเองไมไดเกี่ยวของกับการใหรางวัลหรือการลงโทษโดยตรงและเปนประโยชนตอองคการ 
   จอจ และ จอหน (George; & Jones 1999: 93) ใหความหมายของพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการวาเปนพฤติกรรมที่นอกเหนือจากหนาที่ เปนพฤติกรรมของสมาชิกใน
องคการที่ไมไดถูกกําหนดไว แตมีความจําเปนเพ่ือใหองคการคงอยูและเกิดประสิทธิภาพ 
   สวินนี่ และ แม็คฟารลิน (Sweeney; & Mcfarlin 2002:  61) กลาวถึงพฤติกรรมการเปนสมาชกิ
ที่ดีขององคการวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากความสมัครใจที่นอกเหนือจากหนาที่ พฤติกรรมนั้นบาง
ความรูสึกไมเพียงสนับสนุนความสําเร็จของบริษัท แตเปนสิ่งจําเปนสําหรับความสําเร็จของบริษัท 
   เดสซชเพนด (Deshpande 2002: Online) ใหความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการวา พฤติกรรมนี้ไมใชพฤติกรรมที่เปนทางการ แตมันคลายกับหนาที่หรือบทบาทพิเศษ
ที่กระทําโดยไมไดมุงหมายตองการรางวัลตอบแทนจากองคการ ตัวอยางของพฤติกรรมเหลานี้ เชน 
การตรงตอเวลา การชวยเหลือผูรวมงานอื่น ๆ การรับอาสาทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนไมไดถูกระบุใหตอง
กระทํา การเสนอความคิดสรางสรรค และการฝกฝนอยูเสมอและไมปลอยเวลาใหสูญเปลาในการ
ทุมเท เพ่ือการทํางานของตนอยูเสมอโดยพฤติกรรมเหลานี้ยังรวมถึง พฤติกรรมที่คนจะละเวนจาก
การกระทําอะไรบางอยาง ถึงแมวาความจริงแลว พวกเคาอยากจะทํา เชน ชอบจองจับผิดผูรวมงาน 
คนอ่ืน มีอารมณโกรธงาย ชอบบนหรือตอวาในเรื่องเล็กนอย ชอบโตแยงหรือโตเถียงกับผูอ่ืนแมเปน
เรื่องไมสําคัญ โดยสิ่งเหลานี้รวมเรียกวา Supra-role behaviors ซ่ึงผูที่มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการจะละเวนกระทํา 
    เออรมิรา อาร พาริการ (Urmila, R. Parikar. (2003:  Online) ตัวอยางของพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ เชนการชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีปญหาเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง ไมบนหรือตอวาปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ มีความสุภาพกับเพ่ือนรวมงาน เม่ืออยูนอกองคการก็
จะพูดถึงองคการแตในแงบวกและที่สําคัญหากพนักงานมีความลมเหลวในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ จะไมเปนสาเหตุที่ทําใหเขาถูกลงโทษ 
    จากความหมายตาง ๆ ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน สรุปไดวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการหมายถึง พฤติกรรมในทางบวกของ
พนักงานที่นอกเหนือจากหนาที่ที่องคการกําหนดไวอยางเปนทางการ โดยพนักงานปฏิบัติดวยความ
เต็มใจ ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้สนับสนุนและมีความจําเปนตอการดําเนินงานขององคการเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการ 
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                องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
    มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ดังน้ี 
    ออรแกน และ โคโนสกี (Organ; & Konovsky Spector. 1996: 257: citing Oragan; & 
Konovsky. 1989) ไดแบงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
        1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) เปนพฤติกรรมการชวยเหลือพนักงาน
ผูอ่ืนในการแกปญหา ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่ไมมาทํางาน หรือใหคําแนะนาํในการปรับปรุงงาน 
        2. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) เปนพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
ระเบียบ เชนการมาทํางานตรงตามเวลา เปนตน 
     ออรแกน (Organ 1987) ไดจําแนกรูปแบบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ออกเปน 5 พฤติกรรม ดังน้ี 
        1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) เปนพฤติกรรมที่ทําดวยความสมัครใจ
เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือมีปญหาในการทํางาน ใหสามารถทํางานในหนาที่ใหเสร็จสมบูรณภายใต
สถานการณไมปกติ เชน การแนะนําใหแกพนักงานที่เขามาใหมวาจะตองใชอุปกรณใดบาง 
ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานในงานที่คั่งคาง หรือชวงที่เพ่ือนรวมงานลาปวย 
        2. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน ( Courtesy) เปนพฤติกรรมที่มีจุดมุงหมายเพื่อปองกัน
การเกิดปญหาหรือแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลในการทํางาน ไมใชอารมณเม่ือเกิดความ
ขัดแยง ไมทําใหการทะเลาะเบาะแวงขยายออกไปเม่ือมีการถกเถียงหรือยั่วยุจากบุคคลอ่ืน มี
พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน เชน มีการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น มีความเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น  
เปนตน 
        3. พฤติกรรมความอดทดอดกลั้น (Sportsmanship) เปนพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ความอดทนอดกลั้นตอปญหา ความคับของใจ ความเครียด หรือความไมสะดวกสบายในงานที่
หลีกเลี่ยงไมได และอุปสรรคในการทํางานโดยปราศจากความไมเขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตางๆ ที่
ไมเปนไปตามทิศทางที่ควรจะเปน ใหการยอมรับความคิดเห็นของกลุม เสียสละความสนใจของ
ตนเองเพื่อกลุม 
        4. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ (Conscientiousness) เปนพฤติกรรมของบุคคลที่
ทํางานตามภาระหนาที่ที่ไดกําหนดไววาเปนบทบาทและปฏิบัติงานในรูปแบบที่เหนือกวาระดับ
ความตองการในการปฏิบัติงานที่ต่ําสุด เชน มีความตรงตอเวลา รักษาความสะอาดเรียบรอย การ
ชวยดูแลรักษาอุปกรณภายในที่ทํางาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไมขาดงาน ไมใชเวลาในการ
ปฏิบัติงานไปกับเรื่องสวนตัว 
        5. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) เปนพฤติกรรมของพนักงานที่แสดง
ความรับผิดชอบ เชิงสรางสรรคเกี่ยวกับนโยบายขององคการ ใหความสนใจในที่ประชุมดวยความ
สมัครใจแสดงความเต็มใจในการเขาไปมีสวนรวมกับองคการติดตามสภาพแวดลอมตางๆ ที่อาจ
สงผลกระทบตอองคการ 
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     วิลเลี่ยม และ แอนเดอรสัน (Williams; & Anderson. Bolon. 1997: 221-242; citing  
Williams; & Anderson . 1991)ไดแบงพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
         1 .  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีขององคการที่ มุ งสูบุคคล  (Organizational 
Citizenship Behavior Directed toward Individuals-OCBI) เปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอตัว
บุคคล การชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน หรือชวยแกปญหาในการทํางาน เชน ชวยเหลือ
เพ่ือนรวมงานที่ไมสามารถทํางานได ชวยเหลือใหคําแนะนําพนักงานใหม 
         2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีขององคการที่ มุงสูองคการ (Organizational 
Behavior Directed toward Organization-OCBO) เปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ขององคการโดยทั่วไป 
 
                 ความสําคัญของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
     นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการดังน้ี 
     แคทซ สมิท (Katz Smith et al. 1983: 654; citing Katz. 1964) ไดระบุพฤติกรรม
พ้ืนฐานของบคุคลที่จําเปนตอประสิทธิผลของระบบการดําเนินงานในองคการ ประกอบดวย 3 
พฤติกรรมที่สาํคัญคือ 

1. บุคลากรตองเขารวมและยังคงอยูในระบบขององคการ 
2. บุคลากรตองปฏิบัตติามบทบาทที่องคการมอบหมาย 
3. บุคลากรตองมีการบูรณาการ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค กระทํากิจกรรมดวย 

ตนเอง เพ่ือใหบรรบุเปาหมายขององคการ โดยกระทําควบคูไปกบับทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
    ประการสุดทาย Katz กลาววาองคการที่อาศัยพฤติกรรมตามบทบาทและหนาที่เพียง

อยางเดียวนั้น เปนระบบสังคมที่เปราะบาง ทุก ๆ องคการจะตองอาศัยความรวมมือกัน ความมี
ไมตรีจิต ความชวยเหลือเอ้ือเฟอเผื่อแผ หรือลักษณะอ่ืนที่เรียกวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวนี้เปนสิ่งสําคัญ เน่ืองจากเปนตัวหลอลื่นเคร่ืองจักรทางสังคมใน
องคการ ทําใหเกิดความยืดหยุน ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนตอการทํางานในสถานการณที่ไมอาจคาดเดาได 
โดยสามารถทําใหบุคคลจัดการสิ่งตาง ๆ ไดเปนอยางดีในสถานการณที่ตองมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน(Smith; et al., 1983: 654) 
     นอกจากนี้ Katz (1964 Cited in Smith et al., 1983: 624) ยังกลาวอีกวาพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการนี้ไมสามารถที่จะบังคับหรือใชระบบการจูงใจดวยการใหรางวัลตามปกติ
ได เน่ืองจากเปนพฤติกรรมที่บุคลากรปฏิบัตินอกเหนือบทบาทหนาที่ที่องคการกําหนด (Extra-
Role) จึงเปนพฤติกรรมที่มีความละเอียดออน ยากที่จะวัดได การประเมินสวนใหญจึงกระทําโดย
ผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน ซ่ึงประเมินจากความถี่ของการกระทําพฤติกรรมนั้น ในรูปของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ความสัมพนัธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ 
   จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวาองคการที่ให
ความสําคัญและดําเนินการใหบุคลากรรับรูถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี แสดงวาองคการนั้น 
สามารถตอบสนองความคาดหวัง ความพึงพอใจของบุคลากรในองคการ ยอมสงผลใหบุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีตอองคการ มีความเต็มใจที่จะรวมมือกับองคการในการที่จะทุมเทความพยายามเพื่อ
เปาหมายขององคการ เพราะถาหากในชีวิตการทํางานมีความสุข และความพึงพอใจแลวยอมสงผล
ตอชีวิตสวนตัวและมีผลกระทบตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ตอครอบครัว และตอสังคมดวย 
(Schultz; & Schultz. 2002:  224) ทั้งน้ี ความพึงพอใจในการทํางานที่สืบเน่ืองมาจากลักษณะงานที่
ใหความสําคัญตอคุณคาความเปนมนุษย การปฏิบัติงานที่มีผลตอจิตใจ ตอสุขภาพรางกาย และตอ
คุณภาพชีวิตของบุคคลจะสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เชน การลาออก การขาดงาน และ
พฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืน (Organ; & Bateman. 1991: 364) 
    จากแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานดังที่กลาวมาแลวน้ัน จะเห็นวา
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีจะสงผลใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีตอ
องคการ มีความเต็มใจที่จะรวมมือกับองคการในการที่จะทุมเทความพยายามเพื่อเปาหมายของ
องคการ และกระทําในสิ่งที่นอกเหนือบทบาท โดยไมตองการรางวัลตอบแทน ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานตามแนวคิดของ วอลตัน (Walton. 1975) เน่ืองจากแนวคิด
ดังกลาวมีลักษณะสอดคลองกับกลุมประชากรที่จะศึกษา ซ่ึงไดกําหนดเกณฑชี้วัดคุณภาพชีวิตใน
การทํางานไว 8 ดาน 
        1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (Adequate; &  Fair Compensation) 
หมายถึง การที่ผูปฏิบตัิงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืน ๆ อยาง
เพียงพอกับการมีชีวิตอยูไดตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และตองเปนธรรม เม่ือเปรียบเทียบ
กับงานหรือองคการอื่น ๆ ดวย 
        2. สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (Safe; & Healthy 
Environment) หมายถึง สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ น้ันคือ สภาพการทํางานตอง
ไมมีลักษณะที่ตองเส่ียงภัยจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปน
อันตรายตอสุขภาพอนามัย 
        3. การพัฒนาความสามารถในการทํางาน (Development of Human Capacities) 
หมายถึงการมีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรูความสามรรถในงานของผูปฏิบัติงาน อันจะทําให
เกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และมีความรูสึกทาทายในการทํางานนั้น 
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        4. ความกาวหนาและม่ันคงในการทํางาน ( Growth; & Security) หมายถึง นอกจาก
งานจะชวยเพ่ิมพูนความรู ความสามารถแลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสกาวหนา และมีความ
ม่ันคงในอาชีพ ตลอดจนเปนที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนรวมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 
         5. การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึงงานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงาน
ไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ รวมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนาที่ตั้งอยู
บนฐานของระบบคุณธรรม 
         6. ประชาธิปไตยในองคการ(Constitutionalism) หมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน
องคการจะสงเสริมใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทน
และรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูด มี
ความเสมอภาค และมีการปกครองดวยกฎหมาย 
         7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน (The Total Life Space) 
หมายถึงการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการอยาง
สมดุล น่ันคือ ตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการ
กําหนดชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน 
หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ 
         8. ความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม (Social Relevance) หมายถึงผูปฏิบัติงาน
จะตองรูสึกและยอมรับวาองคการที่ตนปฏิบัติงานอยูน้ันรับผิดชอบตอสังคมในดานตาง ๆ ทั้งในดาน
ผลผลิต การกําจัดของเสีย การรักษาสภาพแวดลอม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิค
ดานการตลาด 
   และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางมากตอ
องคการ แมวาเปนพฤติกรรมที่องคการไมไดกําหนดใหบุคคลปฏิบัติก็ตาม ดังน้ัน การสนับสนุนและ
สงเสริมใหบุคลากรในองคการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ นอกเหนือจากหนาที่ที่
กําหนดใหปฏิบัติ จึงเปนสิ่งจําเปนและควรใสใจ เน่ืองจากผลที่ไดรับจากพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีของพนักงานในองคการนั้นเปนสวนหนึ่งที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จไดในระยะยาว ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ประจําสํานักงาน
ใหญ และสาขาแหลมฉบัง และจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ผูวิจัยแบงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 5 ดาน ตามแนวคิดของ 
ออรแกน (Organ 1987, 1990; & 1991) เพราะเห็นวาเปนการแบงองคประกอบที่ชัดเจนและ
สอดคลองกับกลุมประชากรที่ผูวิจัยจะทําการศึกษา คือ 
      1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงานทําดวยความสมัคร
ใจเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเมื่อมีปญหาในการทํางานใหสามารถทํางานในหนาที่ใหเสร็จสมบูรณ
ภายใตสถานการณไมปกติ เชน การแนะนําใหแกพนักงานที่เขามาใหมวาจะตองใชอุปกรณใดบาง 
ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานในงานที่คั่งคาง หรือชวงที่เพ่ือนรวมงานลาปวย 
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      2. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน เปนพฤติกรรมที่มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันการเกิดปญหา
หรือแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลในการทํางาน ไมใชอารมณเม่ือเกิดความขัดแยง ไมทําให
การทะเลาะเบาะแวงขยายออกไปเมื่อมีการถกเถียงหรือยั่วยุจากบุคคลอื่น มีพฤติกรรมการคํานึงถึง
ผูอ่ืน เชน มีการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น มีความเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น เปนตน 
      3. พฤติกรรมความอดทดอดกลั้น (Sportsmanship) เปนพฤติกรรมของบุคคลที่มีความ
อดทนอดกลั้นตอปญหา ความคับของใจ ความเครียด หรือความไมสะดวกสบายในงานที่หลีกเลี่ยง
ไมได และอุปสรรคในการทํางานโดยปราศจากความไมเขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตาง ๆ ที่ไมเปนไป
ตามทิศทางที่ควรจะเปน ใหการยอมรับความคิดเห็นของกลุม เสียสละความสนใจของตนเองเพื่อ
กลุม 
      4. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ เปนพฤติกรรมของบุคคลที่ทํางานตามภาระหนาที่ที่
ไดกําหนดไววาเปนบทบาทและปฏิบัติงานในรูปแบบที่เหนือกวาระดับความตองการในการ
ปฏิบัติงานที่ต่ําสุด เชน มีความตรงตอเวลา รักษาความสะอาดเรียบรอย การชวยดูแลรักษาอุปกรณ
ภายในที่ทํางาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไมขาดงาน ไมใชเวลาในการปฏิบัติงานไปกับเรื่องสวนตัว 
      5. พฤติกรรมการใหความรวมมือ เปนพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงความรับผิดชอบ 
เชิงสรางสรรคเกี่ยวกับนโยบายขององคการ ใหความสนใจในที่ประชุมดวยความสมัครใจแสดงความ
เต็มใจในการเขาไปมีสวนรวมกับองคการติดตามสภาพแวดลอมตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
องคการ 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับความพอใจในชีวิตความเปนอยู 
    ศิริวรรณ  เสรีรัตน  สมชาย  หิรัญกิตต ิ สิริอร  จําปาทอง (2548) กลาววา ความพอใจใน
ชีวติความเปนอยูประกอบดวย 2 มิติ (ตามทฤษฎีของ Muchinsky. 2003: 334) คือ 

1. ความพอใจ (Pleasure) แบงเปน 2 ดาน คือ ดานบวกและดานลบ 
2. การกระตุนเรา (Arousal) แบงเปน 2 ดาน คือ ดานบวกและดานลบ 
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         ภาพประกอบ 2 แสดงโมเดลของความพอใจในชีวติความเปนอยู 2 มิต ิ
      (Two dimensional model of affective well-being) 

 
              ที่มา: Muchinsky. (2003): 344 
 
 
                 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสมาคมสโมสรนักลงทุน 
     สมาคมสโมสรนักลงทุนกอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 จากแนวคิดของ
ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและผูบริหารภาคเอกชนที่ตองการให 
สมาคมฯ เปนหนวยงานใหบริการและอํานวยความสะดวกตอผูประกอบการและนักลงทุน และเปน
ศูนยกลางสําหรับนักลงทุนไดพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการลงทุนตางๆ เปนแหลง
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รวบรวม เผยแพรขอมูลความรูดานการลงทุน  ตลอดจนใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูประกอบการและ
บริการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

    ป 2537  เปดใหบริการออกเอกสารการสั่งปลอยและตัดบัญชีวัตถุดิบดวยระบบ
คอมพิวเตอร (Raw Materials Tracking System: RMTS) ปจจุบันสมาคมฯ อยูระหวางการพัฒนา
ระบบการออกเอกสารการสั่งปลอยและตัดบัญชีวัตถุดิบจากระบบ RMTS เปนระบบอิเล็กทรอนิกส 
(Electronics Raw Materials Tracking System: eRT) ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและกรมศุลกากร  

    นอกจากนี้สมาคมฯ เปดใหบริการฝกอบรมสัมมนาสําหรับนักลงทุน ผูประกอบการและ
ผูสนใจทั่วไป ดวยหลักสูตรเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุน  หลักสูตรดานการจัดการ การบริหารการตลาด การเงิน  การบัญชีภาษีอากร การจัดซื้อ 
และเทคโนโลยีดานตางๆ  

     ตลอดจนจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอนักลงทุน เพ่ือการเสริมารางองคความรู
และพัฒนาศักยภาพการลงทุน อาทิ การจัดคณะศึกษาลูทางการคาและการลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสําเร็จดานบริหารและจัดการดีเดน 

     ป 2542 ไดรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002: 1994 จากบริษทั เอส จี เอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

     ป 2544  เปดบริการออกเอกสารการสั่งปลอยเครื่องจักรดวยระบบอิเล็กทรอนกิส  
(Machine Tracking System: MCTS)   

     ป 2546 ผานการไดรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จากบริษัท เอส จี เอส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

     ป 2548  สมาคมฯ เปดบริการออกเอกสารการสั่งปลอยเครื่องจักรดวยระบบสงขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส  (Electronics Machine Tracking System: eMT) แทนระบบ MCTS ทําให
ผูใชบริการสามารถยื่นเอกสารและตรวจเช็คขั้นตอนของเอกสารไดตลอด 24 ชั่วโมง ผานระบบ
ออนไลน 

    การใหบริการดังกลาว  ชวยใหผูประกอบการไดรับความสะดวก ประหยัดเวลา ชวยลด
ตนทุน ในการนําเขาวัตถุดิบหรือเครื่องจักร พรอมทั้งยังสงออกสินคาโดยไดรับสิทธิและประโยชน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  

    ป 2549  สมาคมฯ ไดเปดบริการศูนยประสานงานการลงทุนเพ่ืออํานวยตวามสะดวก
ใหกับนักลงทุนดวยบริการแบบครบวงจรแกนักลงทุนไทยและตางประเทศ อาทิ บริการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานธุรกิจและหนวยงานราชการ บริการแปลเอกสารทางธุรกิจ บริการจัดหา
ลาม บริการจัดหาพาหนะและจองที่พัก บริการใหเชาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรดวยอุปกรณที่
ทันสมัย 
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    ป 2550  พัฒนาการบริการสํานักงานภูมิภาคใหมีมาตรฐานการบริการเดียวกับสํานักงาน
ใหญ กรุงเทพฯ ดวยระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ที่สํานักงานสาขา จังหวัด
ชลบุรี ทําใหสมาชิกและผูใชบริการมีความมั่นใจในบริการยิ่งขึ้น   

   เปดบริการ Call Center เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ โดยเฉพาะการใหขอมูล
ตอบคําถามดานขั้นตอน วิธีปฏิบัติหรือวิธีดําเนินงานตางๆที่เกี่ยวของกับสมาคมฯ และสํานักงานฯ    

   ที่ทําการของสมาคมประกอบดวย 
1. สํานักงานใหญตั้งอยู เลขที ่1 อาคารทีพีแอนดที ชั้น12 และ 16 ถนนวิภาวดีรังสติ  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 02-9361429  
2. สํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที ่4  

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร.038-491820  
3. สํานักงานสาขาจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู 2112/22 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง 

 จ.นครราชสีมา โทร.044-352124 
4. สํานักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม ตั้งอยู 108 อาคารแอรพอรตบิสิเนส พารค  

ถนนมหิดล  ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โทร.053-203403 
5. สํานักงานสาขาจังหวัดสงขลา ตั้งอยู 7-15 อาคารไชยยงค ถนนจุตอุิทิศ 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โทร.074-248021 
6. สํานกังานสาขาจังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยู 49/21-22 ถนนศรีวชิัย  

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โทร.077-289829 
7. สํานักงานสาขาจังหวัดขอนแกน ตั้งอยู อาคารหอการคาจังหวัดขอนแกน 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โทร.  
 
                 วัตถุประสงคการกอตั้งสมาคมสโมสรนักลงทุน 

1. เปนศูนยกลางใหนักลงทุนไดพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการลงทุน  
2. รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารดานการลงทนุทั้งในประเทศและตางประเทศ  
3. บริการและอํานวยความสะดวกตอนักลงทุน 
4. บริการใหคําปรึกษาดานการลงทุน 
5. รวมมือ และประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือประโยชนตอนักลงทุน 
6. สงเสริมกิจการที่เปนประโยชนตอสมาชิกและตอสังคม  

       7.  ไมดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง 
 
                  บริการของสมาคมสโมสรนักลงทุน 

1. บริการสั่งปลอยและตัดบัญชวีัตถุดิบดวยระบบคอมพิวเตอร (Raw Materials  
Tracking System : RMTS) 
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2. บริการสั่งปลอยเครื่องจักรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(Electronic Machine Tracking  
System : eMT) 

3. บริการฝกอบรมและสัมมนา 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการลงทนุ 
5. บริการขอมูลขาวสารดานการลงทุน 

 
              การบริการสั่งปลอยและตัดบญัชวีัตถุดิบดวยระบบคอมพิวเตอร 
  การใหบริการแกกิจการหรือบริษัทที่ ได รับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรา 30 และตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุนป(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 วาดวยการลดหยอนอากรขาเขาไมเกินรอยละ 90 ของ
อัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใช ผลิต ผสม หรือ
ประกอบผลิตภัณฑ ในกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน มีกําหนดคราวละไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่คณะกรรมการกําหนด แตวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนนั้นตองไมเปนสิ่งของที่ผลิตหรือมีกําเนิดใน
ราชอาณาจักร ซ่ึงมีคุณภาพใกลเคียงกันกับชนิดที่จะนําเขามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียง
พอที่จะจัดหามาใชไม 
   และสิทธิประโยชนที่ไดรับตามมาตรา 36(1), (2) วาดวยการยกเวนอากรขาเขา สําหรับ
วัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่นําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ หรือ
ผลิตผลเฉพาะที่ใชในการสงออก หรือยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามา
เพ่ือสงกลับออกไป 
   เพ่ือใหบริการสั่งปลอยและตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจําเปนดวยระบบคอมพิวเตอร สามารถ
อํานวยความสะดวกรวดเร็วและความถูกตองแกผูใชบริการ สมาคมสโมสรนักลงทุนจึงไดรับ
มอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหดําเนินการบริการสั่งปลอยวัตถุดิบให
แลวเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงและตัดบัญชีวัตถุดิบภายใน 3 วัน นับตั้งแตรับเร่ืองขออนุมัติสั่งปลอยหรือ
ตัดบัญชีวัตถุดิบจากผูใชบริการ 
   ปจจุบันสมาคมสโมสรนักลงทุนกําลังพัฒนาการบริการสั่งปลอยและตัดบัญชีวัตถุดิบจาก
ระบบคอมพิวเตอรใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Raw Materials Tracking System: eRT) 
เพ่ือใหผูใชบริการไดรับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
               การบริการสั่งปลอยเครื่องจกัรและอุปกรณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
   การใหบริการสั่งปลอยเครื่องจักรและอุปกรณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (eMT) ไดรับการ
พัฒนาจากระบบการใหบริการสั่งปลอยเครื่องจักรระบบเดิมที่เรียกวา MCTS (Machine Tracking 
System) 
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   ซ่ึงใชการสั่งปลอยเครื่องจักรดวยแผนบันทึกขอมูลมาเปนการสั่งปลอยผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการแกกิจการหรือบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) ที่ไดรับสิทธิประโยชนวาดวยการยกเวนอากรขาเขา
สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณตามมาตรา 28 และมาตรา 29 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนป 
พ.ศ.2520 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 แตเครื่องจักร
น้ันตองไมเปนเครื่องจักรที่ผลิตหรือประกอบไดในราชอาณาจักร ซ่ึงมีคุณภาพใกลเคียงกันกับชนิดที่
ผลิตในตางประเทศและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใชได 
    เพ่ือใหบริการสั่งปลอยเครื่องจักรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถอํานวยความสะดวก
รวดเร็วและความถูกตองแกผูใชบริการ สมาคมสโมสรนักลงทุนจึงไดดําเนินการบริการอนุมัติสั่ง
ปลอยเครื่องจักรใหแลวเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงนับตั้งแตรับเรื่องขออนุมัติสั่งปลอยจากผูใชบริการ 
 
                การบริการฝกอบรมสัมมนา 
    บริการจัดฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุนและหลักสูตรตางๆ ที่
ครอบคลุมการบริหารจัดการธุรกิจในทุก ๆ ดาน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริหารและพนักงานใน
องคการทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีโอกาสเลือกเขาอบรมในหลักสูตรที่ตองการพัฒนาตนเอง อันเปน
การเสริมสรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจที่จะนําไปสูการพัฒนาองคการ
ในทุกดานและเพิ่มผลกําไรอยางตอเน่ือง 
    บริการจัดฝกอบรมภายนอกองคการ (Public Training) และการอบรมภายในองคการ 
(In – House Training) รวมทั้งบริการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของแตละองคการ ดวยวิทยากรที่คัดสรรจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิของสถาบันที่มี
ชื่อเสียง และวิทยากรรับเชิญที่มากดวยประสบการณจากองคการที่เปนที่ยอมรับของวงการ ซ่ึงผูเขา
รับการฝกอบรมสามารถนําความรูและประสบการณจากการเขาอบรมไปประยุกตใชกับงานไดอยาง
แทจริง 
 
               กิจกรรมสงเสรมิการลงทุน 
   คือการจัดกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการลงทุนใหกับสมาชิก นัก
ลงทุน ผูสนใจทั่วไป อาทิ การศึกษาลูทางการคาและการลงทุนในประเทศและตางประเทศ การเยี่ยม
ชมโรงงานที่ทันสมัย 
   กิจกรรมสําหรับสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน 

1. การจัดบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ สมาคม ไดดําเนินการสรรหาและคัดสรร 
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ จากหนวยงานตาง ๆ จัดบรรยายพิเศษ
ใหกับสมาชิกและผูสนใจ 

2. กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม สมาคมไดจัดนําสมาชิกและผูสนใจเขา 
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เยี่ยมชมโรงงานและหนวยงานที่ประสบความสําเร็จที่ เปนแบบอยางในการดําเนินธุรกิจในดาน 
ตาง ๆ  
 
 
             คุณภาพการใหบริการ 
  สมาคม ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2000 โดยบริษัท 
SGS(Thailand) LTD พัฒนาปรับปรุงและธํารงรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO9001:2000 ภายใตนโยบายคุณภาพ “เปนองคกรที่มุงม่ันจะใหบริการดานการสั่งปลอย
เครื่องจักรและวัตถุดิบ การตัดบัญชีวัตถุดิบตอลดจนการบริการในดานการฝกอบรมสัมมนาและ
กิจกรรมอ่ืนเพ่ือใหลูกคาไดรับบริการที่มีคุณภาพ ถูกตอง โปรงใส ตรงตอเวลาและตรงตามความ
ตองการของลูกคา” 
 
               โครงสรางการบริหารงานของสมาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 โครางสรางการบริหารงานของสมาคม 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   สุพรรณนา  ประทุมวัน (2544) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการและผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตสายพานยาง กลุม
ตัวอยางเปนพนักงานจํานวน 441 คน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานอยูในระดับสูง 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยูในระดับดี พนักงานที่
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับสูงมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการในระดับที่ดีกวา
พนักงานที่มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับต่ํา และพบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน เม่ือศึกษารายดาน พบวาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานโอกาสการพัฒนาสมรรถภาพของตน ดานบูรณาการสังคม ดานสิทธิของพนักงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
    ชนัดดา  เพ็ชรประยูร (2545) ศึกษาการรับรูบรรยากาศองคการ คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิต
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน พบวาพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมใน
ระดับคอนขางดี และคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดาน
ความสัมพันธทางสังคมในองคการ ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางงานกับ
บทบาทของชีวิตดานอ่ืน ๆ และดานความเกี่ยวของทางสังคมของชีวิตการทํางานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม 
    นนทกานต  วุฒิอารีย (2547) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
พบวาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพแตละดานอยูในระดับสูง 
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ตัว
แปรคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พยาบาลวิชาชีพดานพฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล ไดแก คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความ
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม และดานบูรณาการสังคม โดยสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพดานพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบ ไดแก 
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม กับดานคาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรมและดานบูรณาการทางสังคม 
      สมิท และคณะ (Smith et al.(1983: 653-663) ศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการในกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานธนาคาร 2 แหง จํานวน 2,000 คน พบวา พฤติกรรมการเปน 
สมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ คือ พฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืนและ
พฤติกรรมการสํานึกในหนาที่และพบวาความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับ
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พฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืนและพฤติกรรมการสํานึกในหนาที่ การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชามี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน 
    คามาเรท (Camarata.1997) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยศึกษากับพนักงานและหัวหนางาน กลุมตัวอยาง
คือ ผูที่ทํางานในโรงพยาบาล 6 แหง จากการศึกษาพบวาการรับรูคุณภาพชีวิตในการทํางานมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงขึ้นอยูกับ
ขนาดของโรงพยาบาล ขนาดของหนวยงาน และลักษณะของการบริหาร นอกจากนั้นยังพบวา
ความสัมพันธระหวางพนกังานกับหัวหนางานมีความสําคัญในการพัฒนาความไววางใจ ความผูกพัน
ตอองคการและการสนองตอบสภาพแวดลอมในการทํางานนั้น องคการสามารถพัฒนาทางเลือก 
ตาง ๆ เพ่ือสนองตอบความตองการทั้งภายในและภายนอกของพนักงานได 
    ปริญา ทองเจริญ (2547) ไดทําการวิจัยเร่ืองทัศนคติ ความพึงพอใจ และแนวโนม
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานโรงงานยาสูบที่มีผลตอความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตองานที่ทําของพนักงานกองมวนบุหร่ี
โรงงานผลิตที่ 4 อยูในระดับที่พึงพอใจมาก แนวโนมพฤติกรรมการทํางานอยูในระดับที่อาจจะทํา
แนนอน สําหรับการศึกษาความสัมพันธ ระหวางทัศนคติของพนักงานที่มีตอความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานกับสภาพความปลอดภัยโดยรวมตองานที่ทํา และการศึกษา
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจโดยรวมที่มีตองานที่ทํามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมที่
มีตอการทํางานการศึกษาดังกลาวพบวามีความสัมพันธระดับปานกลางอยูในทิศทางเดียวกัน 
 

สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชในการวิจัย 
    จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยได

นําทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางานของ วอลตัน (Walton.1975: 93-95) ซ่ึงไดสรุปเกณฑชี้วัดการมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานวาประกอบดวยลักษณะสําคัญ 8 ดาน มาใชเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบแนวคิดและตัวแปรเพื่อใชในการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก ดานคาตอบแทน
ที่เปนธรรมและเพียงพอ ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดาน
ประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ดานความเกี่ยวของและ
สัมพันธกับสังคม เน่ืองจากแนวคิดดังกลาวมีลักษณะสอดคลองกับกลุมประชากรที่จะศึกษา  

    ในสวนของการศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ  
ออรแกน (Organ. 1987) ซ่ึงไดจําแนกรูปแบบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน  
5 พฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมการใหความรวมมือ พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน พฤติกรรมความ
อดทนอดกลั้น พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ และพฤติกรรมการใหความรวมมือ สวนเรื่องความ
พอใจในชีวิตความเปนอยู ไดใชทฤษฎีความพอใจในชีวิตความเปนอยูของ Muchinsky. (2003) ที ่
 แสดงอยูในโมเดลของความพอใจในชีวิตความเปนอยู 2 มิติ (Two dimensional model of affective 
well-being) คือ ความพอใจ และการกระตุนเรา 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
   การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ 
และสํานักงานจังหวัดชลบุรี โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
5. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรทีใ่ชในการวิจยั 
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานประจําของสมาคม
สโมสรนักลงทุนที่ปฏิบัติ ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี เน่ืองจากเปนกลุมคน
สวนใหญของสมาคม และมีอัตราการลาออกสูง ซ่ึงพนักงานกลุมน้ีมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 160 คน 
(ขอมูลจากฝายบุคคลและธุรการ ณ 1 พฤศจิกายน 2551) 
 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือพนักงานของสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่ปฏิบัติงาน  
ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี จํานวน 160 คน ทําการคํานวณขนาดตัวอยาง
โดยใชสูตรกรณีทราบจํานวนประชากรของ Taro Yamane (Yamane. 1967: 886-887) ดังน้ี 
 
  จากสูตร  n =    N 
      1 + Ne2 
เม่ือ   n  =  ขนาดกลุมตัวอยาง 
  N  =  ขนาดของประชากรกลุมเปาหมาย 
  e  =  ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
    n =       160 
      1 + (160) (0.05)2 
 
     =    114 คน 
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     และเพื่อปองกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม จึงสํารองไว 15% ของกลุมตัวอยาง
เปนจํานวน 17 คน รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 131 คน โดยใชวิธีการสุมตามความสะดวก
(Convenience sampling) โดยเก็บกลุมตัวอยางจากพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน สํานักงาน
ใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี 

    ผูวิจัยเลือกกลุมตวัอยาง โดยการสุมตัวอยางตามขั้นตอนดังน้ี 
    ขั้นตอนที่ 1 โดยวิธีการหาขนาดตัวอยาง เปนสัดสวนตามชั้นภูมิโดยแบงเปนสัดสวนตาม

จํานวนประชากรทั้งหมดในแตละชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) ดังแสดงใน ตาราง 1 
 
ตาราง 1 ประชากรและกลุมตัวอยางของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสาํนักงานใหญ และ  
     สํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี  
 

สาขา/ฝาย     ประชากร (คน)    จํานวนตัวอยาง (คน) 

สํานักงานใหญ ไดแก    
     ฝายบริการลูกคาและฝกอบรม  15   12   
     ฝายบริการเครื่องจักรและวตัถุดิบ  97   78   
     ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ    8    6    
     ฝายบัญชีและการเงิน   10    8   
     ฝายบุคคลและธุรการ   10    8  
สํานักงานจังหวัดชลบรีุ(จํานวนรวม)     20   17 

รวม               160             131  

 
    ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุม

ตัวอยางเพื่อแจกแบบสอบถามตามจํานวนสัดสวนที่คํานวณได 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
             การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม 
    ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือเปนการศึกษาและรวบรวม
ขอมูลโดยประกอบดวย 3 สวน คือ 
    สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีคําถาม
จํานวน 5 ขอ ซ่ึงเปนลักษณะของคําถามปลายปด (Close-ended response questions) มีตัวเลือก
ใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
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  ขอที่ 1 เพศ ไดแก ชาย และหญิง ใชแบบสอบถามชนดิปลายปด เปนระดับการวัดขอมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 

  ขอที่ 2 สถานภาพสมรส ไดแก โสด สมรสหรืออยูดวยกัน และหมาย หยารางหรือแยกกัน
อยู ใชแบบสอบถามปลายปด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 

  ขอที่ 3 ระดับตําแหนงงาน ไดแก ปฏิบัติการ หัวหนาทีม และหัวหนาแผนกหรือหัวหนา
ฝาย ใชแบบสอบถามปลายปด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 

  ขอที่ 4 อายุงาน ใชแบบสอบถามปลายปด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal scale) โดยกําหนดชวงอายุงานตามรายงานของฝายบุคคลและธุรการของสมาคมสโมสร
นักลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ดังน้ี 

1. ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ป  
2. 2–3 ป 
3. 4-6 ป  
4. 7 ปขึ้นไป 

   ขอที่ 5 สาขาที่ปฏิบตังิาน ใชแบบสอบถามปลายปด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal scale) 

 
   สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

โดยแบงเปน 8  ดาน ไดแก ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ  ดานสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงใน
งาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางชีวิตงาน
กับชีวิตดานอ่ืน และดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม จํานวน 16 ขอ ประกอบดวย  

 
   ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ จํานวน 2 ขอ (ขอ 1.1-1.2) 
   ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย จํานวน 2 ขอ (ขอ 2.1-2.2) 
   ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล จํานวน 2 ขอ (ขอ 3.1-3.2) 
   ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน จํานวน 2 ขอ (ขอ 4.1-4.2) 
   ดานบูรณาการทางสังคม จํานวน 2 ขอ (ขอ 5.1-5.2) 
   ดานประชาธิปไตยในองคการ จํานวน 2 ขอ (ขอ 6.1-6.2) 
   ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว จํานวน 2 ขอ (ขอ 7.1-7.2) 
   ดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม จํานวน 2 ขอ (ขอที่8.1–8.2) 
 
  โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) และกําหนดคามาตราจัดอันดับไว 5 

ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว เปนการจัดขอมูลแบบ Semantic differential ใชระดับการ                 
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   วัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) สเกล 5 อันดับ ตั้งแต 1-5 โดยที่ 5 แทน
ความหมายเชิงบวกที่สุด และ 1 แทนความหมายเชิงลบที่สุด โดยมีระดับคะแนนเปน 5 อันดับ ดังน้ี 
 
 ระดับ    ความหมาย 
   1  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานซายอยางมาก 
   2  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานซาย 
   3  ความคิดเห็นที่ไมแนใจ 
   4  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานขวา 
   5  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานขวาอยางมาก 
 
     การอภิปรายผลการวิจัยของสวนที่ 2 จะใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคาคะแนน ไดดังน้ี  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 129) 
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                        จํานวนชั้น  

     = 5 – 1 
         5 
     = 0.8 
 
   จากนั้นกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดดังน้ี 
 

คะแนนเฉลีย่   ระดับความคิดเห็น 
1.00 - 1.80   ไมดีอยางมาก 

  1.81 - 2.60   ไมดี 
  2.61 - 3.40   ปานกลาง 
  3.41 - 4.20   ดี 
  4.21 - 5.00   ดีมาก 
 
 
 



38 
 

    สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน
สมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี โดยแบงเปน 5 ดาน 
ไดแก ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน ดานพฤติกรรมความ
อดทนอดกลั้น ดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ และดานพฤติกรรมการใหความรวมมือ จํานวน 
10 ขอ ประกอบดวย 
 
 พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ  จํานวน 2 ขอ (1.1-1.2) 
 พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน  จํานวน 2 ขอ (2.1-2.2) 
 พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  จํานวน 2 ขอ (3.1-3.2) 
 พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่  จํานวน 2 ขอ (4.1-4.2) 
 พฤติกรรมการใหความรวมมือ  จํานวน 2 ขอ (5.1-5.2) 
 

   โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) และกําหนดคามาตราจัดอันดับไว 
 5 ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว เปนการจัดขอมูลแบบ Semantic differential ใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) สเกล 5 อันดับ ตั้งแต 1-5 โดยที่ 5 แทน
ความหมายเชิงบวกที่สุด และ 1 แทนความหมายเชิงลบที่สุด โดยมีระดับคะแนนเปน 5 อันดับ ดังน้ี 
 
 ระดับ    ความหมาย 
   1  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานขวาอยางมาก 
   2  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานขวา 
   3  ความคิดเห็นที่ไมแนใจ 
   4  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานซาย 
   5  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานซายอยางมาก 
 
    การอภิปรายผลการวิจัยของสวนที่ 3 จะใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคาคะแนน ไดดังน้ี  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 129) 
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                        จํานวนชั้น  

     = 5 – 1 
         5 
     = 0.8 
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   จากนั้นกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดดังน้ี 
 

คะแนนเฉลีย่   ระดับความคิดเห็น 
1.00 - 1.80   ไมดีอยางมาก 

  1.81 - 2.60   ไมดี 
  2.61 - 3.40   ปานกลาง 
  3.41 - 4.20   ดี 
  4.21 - 5.00   ดีอยางมาก 
 
   สวนที่ 4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพอใจในชีวิตความเปนอยู 2 มิติ ไดแก  
ความพอใจ และการกระตุนเรา จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย 
  ความพอใจ  จํานวน 2 ขอ (ขอ 1-2) 
  การกระตุนเรา  จํานวน 2 ขอ (ขอ 3-4) 

  โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) และกําหนดคามาตราจัดอันดับไว 5 
ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว เปนการจัดขอมูลแบบ Semantic differential ใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) สเกล 5 อันดับ ตั้งแต 1-5 โดยที่ 5 แทนความหมาย
เชิงบวกที่สุด และ 1 แทนความหมายเชิงลบที่สุด โดยมีระดับคะแนนเปน 5 อันดับ ดังน้ี 
 
          ระดับ    ความหมาย 
            1  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานขวาอยางมาก 
            2  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานขวา 
            3  ความคิดเห็นที่ไมแนใจ 
            4  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานซาย 
            5  ความคิดเห็นที่ตรงกับดานซายอยางมาก 
 
   การอภิปรายผลการวิจัยของสวนที่ 4 จะใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคาคะแนน ไดดังน้ี  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 129) 
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ความกวางของอันตรภาคชัน้ = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                        จํานวนชั้น  

     = 5 – 1 
         5 
     = 0.8 
 
   จากนั้นกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานความ
พอใจในชีวติความเปนอยู ไดดังน้ี 
 

คะแนนเฉลีย่   ระดับความคิดเห็น 
1.00 - 1.80   ไมพอใจอยางมาก 

  1.81 - 2.60   ไมพอใจ 
  2.61 - 3.40   เฉย ๆ  
  3.41 - 4.20   พอใจ 
  4.21 - 5.00   พอใจมาก 
 
 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังตอไปน้ี 
       1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย

ที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดของการวิจัย และการ
สรางแบบสอบถาม 

      2. สํารวจรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและออกแบบสอบถาม 
      3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอกรรมการควบคุมสารนิพนธตรวจสอบ เพ่ือ

ปรับปรุงแกไข 
      4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง

ดานเนื้อหา (Content validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง ประมวลความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดที่ไดรับการ
พิจารณาแบบสอบถามเปนรายขอแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

      5. นําแบบสอบถามที่แกไขเรียบรอยไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 40 ชุด แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 449) คาอัลฟาที่ไดจะแสดง
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ถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 10 ≤≤ α   คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดง
วามีความเชื่อม่ันสูง   

หลังจากทดสอบแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด พบวา แบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ัน โดย
แยกเปนรายดานไดผลดังน้ี 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบดวย 
ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.72 
ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.77 
ดานการพัฒนาความสามารถของบุคลากร มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.80 
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.74 
ดานการบูรณาการทางสังคม  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.75 
ดานประชาธิปไตยในองคการ  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.70 
ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.73 
ดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.71 

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.80 
 ความพอใจในชีวิตความเปนอยูโดยรวม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.79 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูลมีรายละเอียดดังน้ี 
       1. ทําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามใหกับ

พนักงานตามสัดสวนที่คํานวณไวทั้งหมดจํานวน 131 ฉบับ  แลวรวบรวมแบบสอบถาม  
       2. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ  
       3. คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณแลวนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social 
Sciences) ตอไป 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
    การจัดกระทําขอมูล  
    เม่ือไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังน้ี 

       1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบ 
ถาม แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

       2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวลงรหัสตามกําหนดไว
ลวงหนา 
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         3. การประมวลผลขอมูลที่ลงรหัสแลว ไดนํามาปนทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ
การประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for 
the Social Sciences หรือ SPPS)  

 
    การวิเคราะหขอมูล 
   1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายขอมูล

ลักษณะสวนบุคคล ของกลุมตัวอยางดังนี้ 
  1.1 หาคารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน และอายุงาน  
  1.2 หาคาเฉลี่ย (Mean: X ) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2 ปจจัย

ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน สวนที่ 3 คุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในการทํางาน และสวนที่ 4 แนวโนมพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานที่จะทํางานกับบริษัท  
ซีเมนส จํากัด ตอไป  

  1.3 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สําหรับวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามสวนที่ 2 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน สวนที่ 3 พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน และสวนที่ 4 ความพอใจในชีวิตความ
เปนอยู 2 มิติ 

   2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) สถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมุติฐานดังน้ี 

  2.1 สถิติวิเคราะหคาที (Independent Statistic) ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน เพ่ือทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 ดานเพศ และขอที่ 5 ดานตําแหนง
งาน 

  2.2 สถิติวิเคราะหแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way analysis 
of Variance) วิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ใชในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากร
มากกวา 2 กลุมขึ้นไป เพ่ือทดสอบสมมุติฐานขอที่ 2 ดานอายุ ขอที่ 3 ดานสถานภาพสมรส ขอที่ 4 
ดานระดับการศึกษา ขอที่ 6 ดานอัตราเงินเดือน และ ขอที่ 7 ดานอายุงาน  

  2.3 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน เพ่ือใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 2 และขอที่ 3  

   
 
 
  



43 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
    1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถิติ

พ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1 คารอยละ (Percentage)เพ่ือใชวเิคราะหขอมูลลกัษณะสวนบคุคล  

(กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 44) ใชสูตรดังน้ี   
 

P = x100
n
f   

   
  เม่ือ P แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
   f แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 
1.2 คาเฉลี่ย (Mean: X ) เพ่ืออธิบายลักษณะพืน้ฐานขอมูล โดย  

(กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 48) ใชสูตรดังน้ี 
 

X  = 
n

x∑   

 
เม่ือ X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ 

   ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

                    1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ือใชอธบิายลักษณะ
พ้ืนฐาน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 49) ใชสูตรดังน้ี 
 

S = 
)

22

1-n(n
x)(xn∑ ∑−  

 
เม่ือ S แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 

 ∑ x2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
 ∑ 2x)( แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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  2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบสอบถาม หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability 

of the test) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 35) 
  

    α = 
variance/ varianceco  1)(k1

variance/ varianceco  k
−+

 

   เม่ือ α แทน คาความเชื่อม่ัน 
    k         แทน จํานวนคําถาม 
   Covariance  แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
   Variance แทน ความเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
 

  3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช 
  3.1 สถิติ Independent t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยาง 2 กลุมที่อิสระตอกัน  โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 109) 
 

กรณีคาความแปรปรวนไมแตกตางกันหรือเทากัน   S1
2 
= S2

2
 

   

    

2

1 2

1 2

p

X X

1 1
S

n n

t −
=

⎛ ⎞
+⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

  

 
สถิติทดสอบ t  มีองศาอิสระ  

1 2
df n n 2= + −  

เม่ือ t   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-Distribution 
1Χ  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
2Χ  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่2 

2
1S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
2
2S  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

1n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

2n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2  
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กรณีคาความแปรปรวนแตกตางกันหรือไมเทากัน   S1
2 ≠  S2

2
 

 

1 2
2 2

1 2

1 2

X X

S S

n n

t −
=

+

  

สถิติทดสอบ t  มีองศาอิสระ  

2 2

1 2

1 2
2 2

2 2

1 2

1 2

1 2

S S

n n

S S

n n

n 1 n 1

df

⎡ ⎤
+⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠+
− −

 

 
เม่ือ t   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-Distribution 

1Χ  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
2Χ  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่2 

2
1S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
2
2S  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

1n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

2n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2  
           

   3.2 สถิติ One – Way ANOVAวิธีวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว ใชเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชสูตรดังน้ี  
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 240) 

 
    F = MS(B) 
      MS(W) 
 
 

เม่ือ F แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน F-distribution 
   MSB แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
    MSW แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม  
 
     โดยคา df หรือ ชั้นแหงความเปนอิสระระหวางกลุมเทากับ (k-1) และภายในกลุมเทากับ (n-k) 
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  สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว  [Brown-Forsythe (B)]  ใชในกรณีทีค่วาม
แปรปรวนแตกตางกัน (Hartung. 2001: 300)  สามารถเขียนสตูรไดดังน้ี  
 

      B

W'

MS
B =

MS
 

 

โดยคา  2i

i

K

i 1W'

n
MS (1 )S

N== −∑  

 
เม่ือ B แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน Brown-forsythe 

   MSB แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
   MSW’ แทน คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิต ิ
                       Brown-forsythe 

    K แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
    n       แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N แทน ขนาดประชากร 

   Si
2 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 

 
  กรณีพบความแตกตางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูใน

ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี Least Significant Difference 
(LDS) หรือ Dunnett T3 เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางเพ่ือดูวาคูใดบางที่แตกตาง
กัน โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 243) 
 
 โดยที่ 

i
n ≠ 

j
n  

   LSD = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

−−
ji

1 n
1

n
1MSEt

kn/2;α
 

    
เม่ือ    LSD  แทน คาผลตางนัยสําคัญทีค่ํานวณไดสําหรับประชากรกลุมที่ i และ j 

       MSE แทน คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความแปรปรวน 
        k      แทน จํานวนกลุมตัวอยางทีใ่ชทดสอบ 
        n      แทน จํานวนขอมูลตัวอยางทั้งหมด 
        α     แทน  คาความเชื่อม่ัน 
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สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153-155) 
สามารถเขียนได ดังน้ี 
 

D

D
S/A

2(MS

S

q
d

)
=     

 

D
d  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน Dennett test 

D
q  แทน คาจากตาราง Critical values of the Dennett Test 

S/A
MS  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม 

S แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

3.3 สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment  
Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกันหรือ
ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 131) 
 

rxy  = 
( ) ( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑ ∑−∑ ∑−

∑ ∑ ∑−
2222 yynxxn

y)x)((xyn
 

 
เม่ือ rxy    แทน สัมประสิทธิส์หสัมพันธ 

  ∑ x  แทน ผลรวมคะแนนรายขอของกลุมตัวอยาง 
  ∑ y  แทน ผลรวมคะแนนรวมของทั้งกลุม 

  2x∑  แทน ผลรวมคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง 

  2y∑  แทน ผลรวมคะแนนชุด y แตละตัวยกกําลังสอง 
  ∑ xy  แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง x และ y 
   n แทน จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
 

โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1≤ r≤ 1 ความหมายของคา r คือ 
1) คา r เปนลบ  แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
2) คา r เปนบวก  แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทศิทางเดียวกัน 
3) ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกัน

และมีความสมัพันธกันมาก 
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4) ถา r  มีคาเขาใกล –1 หมายถึง x  และ  y  มีความสัมพันธในทิศทางตรง
ขามกันและมีความสัมพันธกันมาก 

5) ถา  r  =  0  แสดงวา x และ y  ไมมีความสัมพันธกัน 
6) ถา  r  เขาใกล  0 แสดงวา  x  และ  y  มีความสัมพันธกันนอย 

 
เกณฑการแปลความหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  มีดังน้ี (ชศูรี วงศรัตนะ.  

2544: 316)  
 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)   ความหมาย 
0.91-1.00    มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก 
0.71-0.90     มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
0.31-0.70    มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
0.01-0.30     มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
0.00     ไมมีความสัมพันธกัน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
    การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรี ในการวิเคราะห
ขอมูลและการแปลผลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการสื่อ
ความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 n  แทน  ขนาดกลุมตวัอยาง 
   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 S.D  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 t  แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณา t-distribution 
 SS  แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of squares) 
 MS  แทน  คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน  
     (Mean of squares) 
 F  แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณา F-distribution 

 α  แทน  คาความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน  
     หรือระดับนัยสําคัญทางสถติิที่กําหนดไว  
     (Level  of  significance) โดยกําหนดไวที่ระดับ 0.05 
 df  แทน  ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
 p  แทน  คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิต ิ
 r  แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 *  แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **  แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 Ho  แทน  Null  hypothesis 
 H1  แทน  Alternative  hypothesis 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้ง

น้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยการแบงการนําเสนอ
ออกเปน 7 สวน ตามลําดับ ดังน้ี 

สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และ
สํานักงานจังหวัดชลบุรีประกอบดวย เพศ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนงงาน  อายุงาน สาขาที่
ปฏิบัติงาน 

สวนที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจํา
สํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรี 

สวนที่ 3 ระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของพนักงานสมาคมสโมสรนัก
ลงทุนประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี 

สวนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
ประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี 

สวนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไดแก เพศ สถานภาพสมรส 
ระดับตําแหนง อายุงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนแตกตางกัน 

สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน  คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

สวนที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีความ  
สัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงานประกอบดวย เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
ตําแหนงงาน  อายุงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน โดยนําเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถี่และคา 
รอยละ ปรากฎผลดังตาราง 1 ดังน้ี 
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ตาราง 2  แสดงจํานวนความถี่และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส ระดับ  
     ตําแหนงงาน  อายุงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
           ชาย 25 19.1 
           หญิง 106 80.9 

รวม 131 100.0 
2. สถานภาพสมรส*   
           โสด 86 65.6 
           สมรส/อยูดวยกัน 38 29.0 
           หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 7 5.4 

รวม 131 100.0 
3. ระดับตําแหนงงาน   
           ปฏิบัติการ 99 75.6 
           หัวหนาทีม 14 10.7 
           หัวหนาแผนก/หัวหนาฝาย 18 13.7 

รวม 131 100.0 
4. อายุงาน   
           ต่ํากวา/เทากับ 1 ป 23 17.6 
           2 – 4 ป 52 39.7 
           5 – 7 ป 32 24.4 
           8 ปขึ้นไป 24 18.3 

รวม 131 100.0 
5. สาขาที่ปฏบิัติงาน   
           สํานักงานใหญ 114 87.0 
           สํานักงานจังหวัดชลบุรี 17 13.0 

รวม 131 100.0 

 
              * ขอมูลลักษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสมรส ทําการ
จัดกลุมใหม ดังตาราง 2 
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  จากตาราง 2 กลุมตัวอยางทั้งหมด 131 คน สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยางไดดังน้ี 
   เพศ กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 
80.9 สวนกลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 19.1  

  สถานภาพสมรส กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญโสด โดยมีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 
65.6 รองลงมากลุมตัวอยางที่สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 29.0 และกลุม
ตัวอยางที่เปนหมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 5.4  

 ระดับตําแหนงงาน กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 
99 คน คิดเปนรอยละ 75.6 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางเปนหัวหนาแผนก/หัวหนาฝาย จํานวน 18 
คน คิดเปนรอยละ 13.7 และกลุมตัวอยางที่เปนหัวหนาทีมจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.7 

  อายุงาน กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีอายุงาน 2 - 4 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 
39.7 รองลงมา กลุมตัวอยางที่มีอายุงานระหวาง 5 - 7 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 24.4 กลุม
ตัวอยางที่มีอายุงาน 8 ปขึ้นไป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 18.3 และกลุมตัวอยางที่มาอายุงานต่ํา
กวา/เทากับ 1 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 17.6 ตามลําดับ  

  สาขาที่ปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญจํานวน 114 
คน คิดเปนรอยละ 87.0 สวนกลุมตัวอยางที่ปฏับัติงานที่สํานักงานจังหวัดชลบุรี จํานวน 17 คน คิด
เปนรอยละ 13.0  
 
ตาราง 3 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละ ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
     จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส  ที่จัดกลุมใหม 

 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
1. สถานภาพสมรส   
             โสด/หยาราง/แยกกันอยู   93 71.0 
             สมรส/อยูดวยกัน 38 29.0 

รวม 131 100.0 

 
  จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของกลุม

ตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 131 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังน้ี 
   สถานภาพสมรส  พบวา  ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรสโสด/หยาราง/
แยกกันอยู  มีจํานวน 93คน คิดเปนรอยละ 71.0  และมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มีจํานวน 38 
คน คิดเปนรอยละ 29.0  



53 
 

  สวนที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจํา
สํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรี 

  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบดวย ดานคาตอบแทนที่
เปนธรรมและเพียงพอ ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานประชาธิปไตยใน
องคการ ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน และดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับ
สังคม  ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรี 

  โดยนําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฎผลดังตาราง 4 ดังน้ี 
 

ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ  
     พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรี 
 

ตัวแปร x  S.D ระดับ 

1. ดานคาตอบแทนทีเ่ปนธรรมและเพยีงพอ   2.40 .781 ไมดี 
   1.1 คาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเม่ือเทยีบกับคาใชจายใน 2.14 .926 ไมดี 
        ภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน    
   1.2 คาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเม่ือเทยีบกับคนอื่นที่ 2.66 .941 ปานกลาง 
        ปฏิบัติงานในลักษณะคลายคลึง/ระดับเดียวกับขาพเจา      
2. ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย 3.45 .880 ดี 
   2.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน  3.58 .952 ดี 
    2.2 การจัดวางเครื่องใชสาํนักงานตาง ๆ 3.33 .980 ปานกลาง 
3. ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.45 .880 ดี 
   3.1 ขาพเจามีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ 3.56 .824 ดี 
        ในการทํางาน    
   3.2 ขาพเจาไดรับการสงเสริมใหศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  3.60 .801 ดี 
4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 3.31 .754 ปานกลาง 
   4.1 งานที่ขาพเจาทําอยูมีความกาวหนา 2.94 .892 ปานกลาง 
   4.2 สมาคมมีความมั่นคง  3.67 1.019 ดี 
5. ดานการบูรณาการทางสังคม 3.85 .712 ดี 
   5.1 สัมพันธภาพของพนักงานในสมาคม 3.52 0.956 ดี 
   5.2 สัมพันธภาพของขาพเจากับเพ่ือนรวมงาน 4.18 .732 ดี 
6. ดานประชาธิปไตยในองคการ 3.48 .749 ดี 
   6.1 เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคดิเห็นอยางเสรี 3.38 .956 ปานกลาง 
   6.2 ทุกคนในหนวยงานเคารพสิทธิสวนบุคคลซึ่งกันแลกัน 3.50 .863 ดี 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ตัวแปร x  S.D ระดับ 

7. ดานความสมดุลระหวางชวีิตงานกับชีวติดานอ่ืน 3.55 .821 ดี 
   7.1 โอกาสที่ไดพบปะสังสรรคกับเพ่ือนนอกเวลางาน 3.45 1.024 ดี 
   7.2 เวลาทาํงานและเวลาพักในแตละวัน 3.64 .920 ดี 
8. ดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม 3.75 .657 ดี 
   8.1 ความภาคภูมิใจที่ไดเปนพนักงานสมาคม 3.77 .760 ดี 
   8.2 การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมของสมาคม 3.73 .814 ดี 

คุณภาพชีวติในการทํางานโดยรวม 3.40 .499 ปานกลาง 

 
     จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสมาคมสโมสร
นักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรีโดยรวม มีระดับปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
เทากับ   3.40 โดยสามารถแยกเปนรายดานไดดังน้ี 
      1. ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ โดยรวมมีระดับคุณภาพชีวิตไมดี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.40 โดยแยกเปนรายขอดังตอไปน้ี 
                    1.1 คาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเม่ือเทยีบกับคาใชจายในภาวะเศรษฐกิจปจจุบนั มี
ระดับคุณภาพชีวติไมดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.14  
                    1.2 คาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเม่ือเทยีบกับคนอื่นที่ปฏิบตัิงานในลักษณะ
คลายคลึง/ระดับเดียวกับขาพเจา มีระดับคุณภาพชีวติปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.66                
       2. ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยโดยรวมมีระดับคุณภาพชีวติดี มี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.45 โดยแยกเปนรายขอดังตอไปน้ี  
                      2.1 สภาพแวดลอมในการทํางานมีระดับคุณภาพชีวิตดี มีคาเฉลีย่เทากับ 3.58  
                        2.2 การจัดวางเครื่องใชสาํนักงานตาง ๆ มีระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33  
                    3. ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลโดยรวม มีระดับคุณภาพชีวิตดี มี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.45  
                   3.1 ขาพเจามีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถในการทํางาน มีระดับคุณภาพชีวิตดี 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56    
                   3.2 ขาพเจาไดรับการสงเสริมใหศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม มีระดับคณุภาพชีวิตดี มี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.60 
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                   4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานโดยรวม มีระดับคุณภาพชีวิตปาน
กลาง มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.31  
                  4.1 งานที่ขาพเจาทําอยูมีความกาวหนา มีระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.94  
                  4.2 สมาคมมีความมั่นคงมีระดับคุณภาพชีวติดีมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.67  
              5. ดานการบูรณาการทางสงัคมโดยรวม มีระดับคุณภาพชีวิตดี มีคาเฉลี่ยเทากับ3.85 
                  5.1 สัมพันธภาพของพนักงานในสมาคมมรีะดับคุณภาพชีวติดี มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.52                     
                  5.2 สัมพันธภาพของขาพเจากับเพ่ือนรวมงาน มีระดับคุณภาพชีวติดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.18  
                 6. ดานประชาธปิไตยในองคการโดยรวม ระดับคุณภาพชีวติดี มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.48      
                 6.1 เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี มีระดับคุณภาพชีวติปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.38   
                 6.2 ทุกคนในหนวยงานเคารพสิทธิสวนบคุคลซึ่งกันและกัน มีระดับคณุภาพชีวติดี มี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.50 
                 7. ดานความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอ่ืน โดยรวมมีระดับคุณภาพชีวติดี มี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.55 
                   7.1 โอกาสที่ไดพบปะสังสรรคกับเพ่ือนนอกเวลางาน มีระดับคุณภาพชีวติดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.45 
                 7.2 เวลาทํางานและเวลาพกัในแตละวัน มีระดับคุณภาพชีวติดี มีคาเฉลี่ยเทาก3ั.64 
             8. ดานความเกีย่วของและสมัพันธกับสังคมโดยรวม มีระดับคุณภาพชีวติดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.75  
                  8.1 ความภาคภูมิใจที่ไดเปนพนักงานสมาคมมีระดับคณุภาพชีวิตดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.77  
                8.2 การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมของสมาคมมีระดับคุณภาพชีวิตดี มี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.73 
 

  สวนที่ 3 ระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของพนักงานสมาคมสโมสรนัก
ลงทุนประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี 

  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย 
พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ  พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน  พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  
พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ และพฤติกรรมการใหความรวมมือ ของพนักงานสมาคมสโมสรนัก
ลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรี 

  โดยนําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฎผลดังตาราง 5 ดังน้ี 
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ  
     องคการ ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญและสํานกังานสาขา 
     จังหวัดชลบุรี              
    

ตัวแปร x  S.D ระดับ 

1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ 3.69 .678 ดี 
   1.1 การชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีปญหาในการทํางาน 3.76 .721 ดี 
   1.2 การใหความชวยเหลอืและใหคําแนะนําแกพนักงานใหม 3.63 .826 ดี 
2. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน 3.58 .594 ดี 
   2.1 เม่ือตองทํางานรวมกับผูอ่ืน มักพูดคุยและสราง 3.98 .754 ดี 
        สัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน    
   2.2 เม่ือเกิดปญหาระหวางเพื่อนรวมงานจะเปนผูไกลเกลี่ย     3.18 .827 ปานกลาง 
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 3.89 .666 ดี 
   3.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณเม่ือเกิด  3.78 .726 ดี 
        ความขัดแยงกับบุคคลในทีท่ํางาน          
   3.2 ความสามารถในการควบคุมอารมณเม่ือทําผิดและ 4.00 .754 ดี 
        ถูกวากลาวตักเตือนจากหัวหนา    
4. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่   4.13 .678 ดี 
   4.1 เอาใจใสปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสมาคม         4.19 .703 ดี 
   4.2 เม่ือพบอุปกรณเครื่องใชสํานักงานชํารุดแจงไปยัง 4.07 .879 ดี 
        แผนกธุรการ    
5. พฤติกรรมการใหความรวมมือ 3.73 .809 ดี 
   5.1 มีสวนรวมในการจัดหรือเขารวมกิจกรรมกับสมาคม 3.62 .940 ดี 
   5.2 เม่ือสมาคมขอความรวมมือในเรื่องตางๆ นอกเหนือ 3.83 .861 ดี 
        จากงานใหความรวมมือเสมอ    

พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการโดยรวม 3.80 .474 ดี 

 
  จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของ

พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรีโดยรวม มี
ระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ   3.80 โดยสามารถแยกเปนรายดานไดดังน้ี 
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              1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือโดยรวม มีระดับดี ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69      
               1.1 การชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีปญหาในการทํางาน มีระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยเทากบั  3.76 
               1.2 การใหความชวยเหลือและใหคําแนะนาํแกพนักงานใหม มีระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.63 
           2. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืนโดยรวม มีระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.58 
                2.1 เม่ือตองทํางานรวมกับผูอ่ืน มักพูดคุยและสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน มีระดับ
พฤติกรรมดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98            
               2.2 เม่ือเกิดปญหาระหวางเพื่อนรวมงานจะเปนผูไกลเกลี่ย  มีระดับพฤติกรรมปานกลาง 
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 
          3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้นโดยรวมมีระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ3.89 
              3.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณเม่ือเกิด ความขัดแยงกับบุคคลในทีท่ํางาน มี
ระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.78 
              3.2 ความสามารถในการควบคุมอารมณเม่ือทําผิดและถกูวากลาวตักเตือนจากหัวหนามี
ระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.00       
            4. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่โดยรวม   มีระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.13 
          4.1 เอาใจใสปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสมาคม มีระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ         
4.19  
        4.2 เม่ือพบอุปกรณเครื่องใชสํานักงานชํารุดแจงไปยังแผนกธุรการ มีระดับพฤตกิรรมดี 
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 
      5. พฤติกรรมการใหความรวมมือ โดยรวมมีระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ3.73  
              5.1 มีสวนรวมในการจัดหรือเขารวมกิจกรรมกับสมาคมมีระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.62 
              5.2 เม่ือสมาคมขอความรวมมือในเรื่องตางๆ นอกเหนือ จากงานใหความรวมมือเสมอ มี
ระดับพฤติกรรมดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.8 
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            สวนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
ประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี 

  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู ประกอบดวย ดาน
ความเปนอยู ดานบรรยากาศในการทํางาน ดานแรงกระตุนในการทํางาน และดานสุขภาพจิต
โดยรวมที่มีตอการทํางาน ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงาน
จังหวัดชลบุรี 

   โดยนําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฎผลดังตาราง 6 ดังน้ี 

ตาราง 6 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู   
     ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี 
 

ตัวแปร x  S.D ระดับ 
     ความพอใจในชีวติความเปนอยูในสถานที่ทํางาน 3.37 .757 เฉยๆ 
     บรรยากาศผอนคลายในการทํางาน 3.55 .806 พอใจ 
     แรงกระตุนในการทํางาน 3.21 .839 เฉยๆ 
     สุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการทํางาน   3.55 .796 พอใจ 
ความพึงพอใจในชีวติความเปนอยูโดยรวม 3.42 .617 พอใจ 
 

   จากตาราง 6 พบวา พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประเมินระดับความพึงพอใจในชีวิต
ความเปนอยู โดยรวมอยูในที่พอใจ  คาเฉลี่ยเทากับ 3.42 โดยดานที่พนักงานมีความพึงพอใจ ไดแก 
บรรยากาศผอนคลายในการทํางานและสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน
คือ 3.55  สวนในดานความพอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานที่ทํางานและแรงกระตุนในการทํางาน 
พนักงานรูสึกเฉยๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และ 3.21 ตามลําดับ  

 
   สวนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไดแก เพศ สถานภาพสมรส 

ระดับตําแหนง อายุงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนแตกตางกัน 

 

  สมมติฐานที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนง 
อายุงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน
สมาคมสโมสรนักลงทุนแตกตางกัน  
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               เพศ 
   Ho : พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีเพศที่แตกตางกันมีพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการไมแตกตางกัน 

  H1 :  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีเพศที่แตกตางกันมีพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการแตกตางกัน 
   สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมที่เปน
อิสระตอกัน โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent (Independent t-test)  ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 
   โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test โดย
มีสมมติฐานดังน้ี  

  Ho : คาความแปรปรวนของเพศชายและหญิงไมแตกตางกัน 
  H1 : คาความแปรปรวนของเพศชายและหญิงแตกตางกัน 
 

ตาราง 7 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ  
     พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนกับเพศของพนักงาน 
  

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig 

ตัวแปรที่ศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการของพนักงานสมาคม 

สโมสรนักลงทุน 0.344 .558 

 
   จากตาราง 7 ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ

พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวมของเพศทั้งสองกลุมมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน คา
เทากับ .558 ซ่ึงมากกวา .05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา พนักงานที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพนักงานโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  จึงใช t-test กรณี 
Equal variances assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคม  
     สโมสรนักลงทุน  โดยจําแนกตามเพศ 

 

t-test for Equality of Means ตัวแปรที่ศึกษาพฤติกรรม
การเปนสมาชิก 

ที่ดีขององคการของ
พนักงานสมาคม 
สโมสรนักลงทุน 

เพศ  S.D. t df p 

Equal variances assumed ชาย 3.76 .475 -.560 129 .577 
 หญิง 3.82 .475    

 
  จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหแสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยจําแนกตามเพศ  พบวาพนักงานเพศชายและเพศ
หญิง มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.577 ซ่ึงมากกวา .05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่มีเพศที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  
              สถานภาพสมรส 
   Ho : พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ ไมแตกตางกนั  

  H1 : พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ แตกตางกัน 
   สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมที่เปน
อิสระตอกัน โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent (Independent t-test)  ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test โดยมี
สมมติฐานดังน้ี  

  Ho : คาความแปรปรวนของสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน 
  H1 : คาความแปรปรวนของสถานภาพสมรสแตกตางกัน 
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ตาราง 9 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ  
     พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน กับสถานภาพสมรสของพนักงาน 
 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig 

ตัวแปรที่ศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการของพนักงานสมาคม 

สโมสรนักลงทุน .873 .352 

 
  จากตาราง 9 ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ

พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวมของสถานภาพสมรสทั้งสองกลุมมีความแปรปรวนไม
แตกตางกัน คาเทากับ .352 ซ่ึงมากกวา .05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05  จึงใช t-test กรณี Equal variances assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคม  
     สโมสรนักลงทุน  โดยจําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

t-test for Equality of Means ตัวแปรที่ศึกษาพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการของพนักงานสมาคม 
สโมสรนักลงทุน 

สถานภาพ 
สมรส  S.D. t df p 

Equal variances assumed โสด/หยา/
แยกกันอยู 

3.79 .491 -.387 129 .699 

 สมรส/อยู
ดวยกัน 

3.83 .434    

 
   จากตาราง 10  ผลการวิเคราะหแสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยจําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา พนักงาน
สถานภาพโสดและสมรส/หยา มีคาความนาจะเปน  (p) เทากับ 0.699 ซ่ึงมากกวา .05 คือ ยอมรับ
สมมติหลัก (Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่มี
สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 



62 
 

              ระดับตําแหนงงาน 
   Ho : พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีระดับตําแหนงงานที่แตกตางกันมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไมแตกตางกัน 

  H1 : พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีระดับตําแหนงงานที่แตกตางกันมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ แตกตางกัน 

              สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหน้ัน จะทําการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95% 
ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกัน จะใช
คาสถิติ Brown-Forsythe เพ่ือทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน  แสดงดังน้ี 

  โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช Levene’s test ซ่ึงมี
สมมติฐาน ดังน้ี 
  H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
  H1  : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง 11 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละระดับตําแหนงงานโดยใชLevene’s test 
 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ Levene Statistic df1 df2 Prob. 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 0.299 2 128 0.742 

 
 จากตาราง 11 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละระดับตําแหนงงาน พบวา มีคา 
Probability (prob.) เทากับ 0.742 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฎิเสธ 
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของอายุงาน ไมแตกตางกัน ความแปรปรวน
ในกลุมน้ีไมแตกตางกัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 11 
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ตาราง 12 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของ  
     พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวม จําแนกตามระดับตําแหนงงาน 

 

ประเด็นพิจารณา แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ  ของพนักงาน
สมาคมสโมสรนักลงทุน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.108 
28.040 
29.148 

2 
128 
130 

.554 

.219 
2.529 .084 

 
  จากตาราง12 ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวม จําแนกตามระดับตําแหนงงาน โดยใชสถิติวิเคราะห 
One Way ANOVA พบวา มีคา Sig. เทากับ .084 ซ่ึงมากกวา .05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่ตอบแบบสอบถามที่มีระดับตําแหนง
งานที่ตางกัน มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
               อายุงาน 
    Ho : พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีอายุงานที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ไมแตกตางกัน 

   H1 : พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีอายุงานที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ แตกตางกัน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหน้ัน จะทําการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใชระดับความเชื่อม่ันที่ 95% 
ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกัน จะใช
คาสถิติ Brown-Forsythe เพ่ือทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน  แสดงดังน้ี 

  โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช Levene’s test ซ่ึงมี
สมมติฐาน ดังน้ี 
  H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
  H1  : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
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ตาราง 13 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละอายุงาน โดยใช Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ Levene Statistic df1 df2 Prob. 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 0.147 2 128 0.863 

 
            จากตาราง 13 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละอายุงาน พบวา มีคา Probability 
(prob.) เทากับ 0.863 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฎิเสธ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของอายุงาน ไมแตกตางกัน ความแปรปรวนในกลุม
น้ีไมแตกตางกัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 14 
 
ตาราง 14 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  ของพนักงานสมาคม  
     สโมสรนักลงทุน โดยจําแนกตามอายุงาน 

 

ประเด็นพิจารณา แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ  ของพนักงาน
สมาคมสโมสรนักลงทุน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

.614 
28.534 
29.148 

3 
127 
130 

.205 

.225 
.910 .438 

 
จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวม จําแนกตามอายุงาน โดยใชสถิติวิเคราะห One Way 
ANOVA พบวา มีคา Sig. เทากับ .438 ซ่ึงมากกวา .05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุงานที่ตางกัน มี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
              สาขาที่ปฏิบัตงิาน 
   Ho :  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่สาขาปฏิบัติงานแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ไมแตกตางกัน 

  H1 :  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่สาขาปฏิบัติงานแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ แตกตางกัน 
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  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมที่เปน
อิสระตอกัน โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent (Independent t-test)  ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 
  โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test โดยมี
สมมติฐานดังน้ี  

  Ho : คาความแปรปรวนของสาขาที่ปฏบิัติงานไมแตกตางกัน 
  H1 : คาความแปรปรวนของสาขาที่ปฏบิัติงานแตกตางกัน 
 

ตาราง 15 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ   
     พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน กับสาขาที่ปฏิบตัิงาน 

 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig 

ตัวแปรที่ศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการของพนักงานสมาคม 

สโมสรนักลงทุน .001 .973 

 
  จากตาราง15 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการ ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวมของสาขาที่ปฏิบัติงานสองกลุม มีความ
แปรปรวนไมแตกตางกัน คาเทากับ .973 ซ่ึงมากกวา .05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานสาขาที่แตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว จึงใช t-test กรณี Equal variances assumed ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ พนักงานสมาคม  
     สโมสรนักลงทุน โดยจําแนกตามสาขาที่ปฏิบตัิงาน 

 

t-test for Equality of Means ตัวแปรที่ศึกษาพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

สาขาที่ 
ปฏิบัติงาน  S.D. t df p 

Equal variances assumed สนง.ใหญ 3.81 .476 .693 129 .489 
 สนง.ชลบุรี 3.73 .461    
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  จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหแสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยจําแนกตามสถานภาพสมรส  พบวา  พนักงาน
สถานภาพโสดและสมรส/หยา มีคาความนาจะเปน  (p) เทากับ 0.489 ซ่ึงมากกวา .05 คือ ยอมรับ
สมมติหลัก (Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่
ปฏิบัติงานสาขาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

  สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

 

 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี 
      H0: คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและรายดาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
   H1: คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เชื่อม่ัน 95% เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองตัว ถาคา Sig. (2 – tailed) มีคานอย
กวา .05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) น่ันคือ ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ผลการวิเคราะห แสดงดังตาราง 17 
 

ตาราง 17 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิ  
     ที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
 

พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ คุณภาพชีวติในการทํางาน 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและ
เพียงพอ   

-0.099 0.261 
ไมมี

ความสัมพันธ 
- 

   1.1 คาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเมื่อเทียบ
กับคาใชจายในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 

-0.099 0.259 
ไมมี

ความสัมพันธ 
- 

   1.2 คาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเมื่อเทียบ
กับคนอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะคลายคลึง/
ระดับเดียวกับขาพเจา                      

-0.066 0.453 
ไมมี

ความสัมพันธ 
- 
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

 
 

พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ คุณภาพชีวติในการทํางาน 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

2. ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่
ปลอดภัย 

0.0258** 0.003 
มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 

   2.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน  
0.174* 0.047 

มีความสัมพันธ 
ระดับต่ํา 

ทิศทาง
เดียวกัน 

    2.2 การจัดวางเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ 
0.294** 0.001 

มีความสัมพันธ 
ระดับต่ํา 

ทิศทาง
เดียวกัน 

3. ดานการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล 

0.258** 0.003 
มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 

   3.1 ขาพเจามีโอกาสพัฒนาความรู
ความสามารถในการทํางาน 

0.231** 0.008 
มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 

   3.2 ขาพเจาไดรับการสงเสริมใหศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติม  

0.211* 0.016 
มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 

4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงใน
งาน 

0.133 0.131 
ไมมี

ความสัมพันธ 
- 

   4.1 งานที่ขาพเจาทําอยูมีความกาวหนา 
0.137 0.118 

ไมมี
ความสัมพันธ 

- 

   4.2 สมาคมมคีวามมั่นคง  
0.076 0.388 

ไมมี
ความสัมพันธ 

- 

5. ดานการบูรณาการทางสังคม 
0.243** 0.005 

มีความสัมพันธ 
ระดับต่ํา 

ทิศทาง
เดียวกัน 

   5.1 สัมพันธภาพของพนักงานในสมาคม 
0.210* 0.016 

มีความสัมพันธ 
ระดับต่ํา 

ทิศทาง
เดียวกัน 

   5.2 สัมพันธภาพของขาพเจากับเพ่ือน
รวมงาน 

0.198* 0.024 
มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 

6. ดานประชาธิปไตยในองคการ 
0.193* 0.027 

มีความสัมพันธ 
ระดับต่ํา 

ทิศทาง
เดียวกัน 

   6.1 เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น
อยางเสรี 

0.185* 0.034 
มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 

   6.2 ทุกคนในหนวยงานเคารพสิทธิสวน
บุคคลซึ่งกันและกัน 

0.167 0.057 
ไมมี

ความสัมพันธ 
- 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

คุณภาพชีวติในการทํางานโดยรวม 0.298** 0.001 
มี

ความสัมพันธ 
ระดับต่ํา 

ทิศทาง
เดียวกัน 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  
  จากตาราง 17 พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.298 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมเพิ่มขึ้น จะสงผลใหพนักงานมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา  สามารถแยกพิจารณาราย
ดาน ไดดังน้ี 
    1. คุณภาพชีวิตดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ .261 ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา คุณภาพชีวิตดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ 

พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ คุณภาพชีวติในการทํางาน 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับ
ชีวิตดานอ่ืน 

0.184* 0.035 
มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 

   7.1 โอกาสที่ไดพบปะสังสรรคกับเพ่ือนนอก
เวลางาน 

0.142 0.105 
ไมมี

ความสัมพันธ 
- 

   7.2 เวลาทํางานและเวลาพักในแตละวัน 
0.171 0.051 

ไมมี
ความสัมพันธ 

- 

8. ดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับ
สังคม 

0.368** 0.000 
มีความสัมพันธ 
ระดับปานกลาง 

ทิศทาง
เดียวกัน 

   8.1 ความภาคภูมิใจที่ไดเปนพนักงาน
สมาคม 

0.359** 0.000 
มีความสัมพันธ 
ระดับปานกลาง 

ทิศทาง
เดียวกัน 

8.2 การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
ของสมาคม 

0.258** 0.003 
มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 
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พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
และสามารถแยกพิจารณารายขอไดดังน้ี 
         1.1 คาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเม่ือเทียบกับคาใชจายในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันมี
คา Sig. (2-tailed)เทากับ 0.259 ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพชีวิตดานคาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเม่ือเทียบกับคาใชจายใน
ภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของ
พนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
          1.2 คาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเม่ือเทียบกับคนอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
คลายคลึง/ระดับเดียวกับขาพเจา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.45 ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพชีวิตดานคาตอบแทนที่
ขาพเจาไดรับเม่ือเทียบกับคนอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะคลายคลึง/ระดับเดียวกับพนักงานไมมี
ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05   
      2. คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโดยรวม 
มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .003 ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะโดยรวม มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของ
พนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 
0.0258 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมี
คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโดยรวมเพิ่มขึ้น จะสงผล
ใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา  และสามารถ
แยกพิจารณารายขอไดดังน้ี 
             2.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.047 ซ่ึงนอย
กวา .05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพ
ชีวิตดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
โดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.174 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถา
พนักงานมีคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมในการทํางานเพิ่มขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา   
                     2.2 การจัดวางเครื่องใชสํานักงานตาง ๆมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.001  ซ่ึง 
นอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คุณภาพชีวิตดานการจัดวางเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.294 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
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ต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตดานการจัดวางเครื่องใชสํานักงานตาง ๆเพ่ิมขึ้น จะสงผลให
พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา   

       3. คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ .003 ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลโดยรวม มีความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.258  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตดานการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลโดยรวม เพ่ิมขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา  และสามารถแยกพิจารณารายขอไดดังน้ี  

           3.1 โอกาสพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.008  ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา คุณภาพชีวิตดานโอกาสพัฒนาความรูความสามารถในการทํางาน มีความสัมพันธกับ พฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.231 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานเพิ่มขึ้น 
จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา    

           3.2 การไดรับการสงเสริมใหศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.016  ซ่ึงนอยกวา .05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา คุณภาพชีวิตดานการไดรับการสงเสริมใหศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม มีความสัมพันธกับ พฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.211 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมีการไดรับการสงเสริมใหศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
เพ่ิมขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา   

       4. คุณภาพชีวิตดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานโดยรวม  มีคา Sig.  
(2-tailed) เทากับ .131 ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา คุณภาพชีวิตดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานโดยรวม  ไมมี
ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  และสามารถแยกพิจารณารายขอไดดังน้ี 

           4.1 งานที่ขาพเจาทําอยูมีความกาวหนา  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.118 ซ่ึง
มากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา งานที่
ขาพเจาทําอยูมีความกาวหนา ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
โดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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            4.2  สมาคมมีความมั่นคง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.388 ซ่ึ ง ม ากกว า .05 
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สมาคมมีความ
ม่ันคง ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

       5. คุณภาพชีวิตดานการบูรณาการทางสังคมโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ .005 ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา คุณภาพชีวิตดานการบูรณาการทางสังคมโดยรวม มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.243 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตดานการบูรณาการทางสังคมโดยรวม
เพ่ิมขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา  
และสามารถแยกพิจารณารายขอไดดังน้ี 

            5.1 สัมพันธภาพของพนักงานในสมาคม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ0.016 ซ่ึง
นอยกวา .05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพของพนักงานในสมาคมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.210 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพของพนักงานในสมาคมเพ่ิมขึ้น จะสงผลให
พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา   

            5.2 สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.024 ซ่ึ ง น อ ย
กวา .05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพ
ชีวิตดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
โดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.198  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถา
พนักงานมีคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานเพ่ิมขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา   
                6. คุณภาพชีวิตดานประชาธิปไตยในองคการโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ .027 ซ่ึงนอยกวา .05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา คุณภาพชีวิตดานประชาธิปไตยในองคการโดยรวม มีความสัมพันธกับ พฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.193 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตดานประชาธิปไตยในองคการโดยรวม
เพ่ิมขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา  
และสามารถแยกพิจารณารายขอไดดังน้ี    
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                      6.1 เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.034 ซ่ึงนอยกวา .05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.185 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตดานเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น
อยางเสรี เพ่ิมขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นใน
ระดับต่ํา 

            6.2  ทุกคนในหนวยงานเคารพสิทธิสวนบุคคลซึ่งกันและกัน มีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ 0.057 ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ทุกคนในหนวยงานเคารพสิทธิสวนบุคคลซึ่งกันและกัน ไมมีความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05    
                7. คุณภาพชีวิตดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนโดยรวม มีคา Sig. (2-
tailed) เทากับ .035 ซ่ึงนอยกวา .05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา คุณภาพชีวิตดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนโดยรวม มี
ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.184 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตดานความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนโดยรวมเพิ่มขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา  และสามารถแยกพิจารณารายขอไดดังน้ี 

         7.1 โอกาสที่ไดพบปะสังสรรคกับเพ่ือนนอกเวลางานมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.105 ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา โอกาสที่ไดพบปะสังสรรคกับเพ่ือนนอกเวลางาน ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

         7.2 เวลาทํางานและเวลาพักในแตละวัน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.051 ซ่ึง
มากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เวลา
ทํางานและเวลาพักในแตละวัน ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
โดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
             8. คุณภาพชีวิตดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยรวม มีคามีคา Sig. 
(2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา คุณภาพชีวิตดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยรวม มีความสัมพันธ
กับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.368 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
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ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  กลาวคือ ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตดานความ
เกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยรวม เพ่ิมขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง  และสามารถแยกพิจารณารายขอไดดังน้ี    

                 8.1 ความภาคภูมิใจที่ไดเปนพนักงานสมาคมมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง
นอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความ
ภาคภูมิใจที่ไดเปนพนักงานสมาคมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
โดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.359 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  กลาวคือ 
ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตดานความภาคภูมิใจที่ไดเปนพนักงานสมาคมเพิ่มขึ้น จะสงผลให
พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง     
                 8.2 การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมของสมาคม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ
0.003 ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมของสมาคม มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.258 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตดานการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สังคมของสมาคมเพิ่มขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม
เพ่ิมขึ้นในระดับต่ํา     
   

   สวนที่ 7  การทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธ
กับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

 
   สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมและรายดานมี
ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังน้ี 
      H0: พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมและรายดาน ไมมีความสัมพันธกับ
ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
   H1: พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธกับ
ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เชื่อม่ัน 95% เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองตัว ถาคา Sig. (2 – tailed) มีคานอย
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กวา .05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) น่ันคือ ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ผลการวิเคราะห แสดงดังตาราง 18 
 
ตาราง 18 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการกับความ 
     พอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคม
สโมสรนักลงทุน พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ

องคการ Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ 
0.096 0.275 

ไมมี
ความสัมพันธ 

 - 

   1.1 การชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มี
ปญหาในการทํางาน 

0.129 0.142 
ไมมี

ความสัมพันธ 
 - 

   1.2 การใหความชวยเหลือและให
คําแนะนําแกพนักงานใหม 

0.045 0.610 
ไมมี

ความสัมพันธ 
- 

2. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน 0.422** 0.000 
มีความสัมพันธ
ระดับปานกลาง 

ทิศทาง
เดียวกัน 

   2.1 เมื่อตองทํางานรวมกับผูอ่ืน มัก
พูดคุยและสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน 

0.241** 0.006 
มีความสัมพันธ

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 

   2.2 เมื่อเกิดปญหาระหวางเพื่อนรวมงาน
จะเปนผูไกลเกล่ีย          

0.387** 
 

0.000 
มีความสัมพันธ
ระดับปานกลาง 

ทิศทาง
เดียวกัน 

3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 0.149 0.090 
ไมมี

ความสัมพันธ 
- 

   3.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ
เมื่อเกิด ความขัดแยงกับบุคคลในที่ทํางาน    

0.127 0.150 
ไมมี

ความสัมพันธ 
- 

   3.2 ความสามารถในการควบคุมอารมณ
เมื่อทําผิดและถูกตักเตือนจากหัวหนา 

0.141 0.109 
ไมมี

ความสัมพันธ 
- 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

   4.1 เอาใจใสปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สมาคม         

0.351** 0.000 
มีความสัมพันธ
ระดับปานกลาง 

ทิศทาง
เดียวกัน 

   4.2 เมื่อพบอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
ชํารุดแจงไปยังแผนกธุรการ 

0.220* 0.012 
มีความสัมพันธ

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 

5. พฤติกรรมการใหความรวมมือ 
0.276** 0.001 

มีความสัมพันธ
ระดับต่ํา 

ทิศทาง
เดียวกัน 

   5.1 มีสวนรวมในการจัดหรือเขารวม
กิจกรรมกับสมาคม 

0.234** 0.007 
มีความสัมพันธ

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 

   5.2 เมื่อสมาคมขอความรวมมือในเรื่อง
ตางๆ นอกเหนือจากงานใหความรวมมือ
เสมอ 

0.264** 0.002 
มีความสัมพันธ

ระดับต่ํา 
ทิศทาง
เดียวกัน 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการโดยรวม 

0.363** 0.000 
มีความสัมพันธ
ระดับปานกลาง 

ทิศทาง
เดียวกัน 

 
 จากตาราง 18 พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมมีความสัมพันธกับ

ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ .363  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง  กลาวคือ ถาพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมที่ดี จะสงผลให
พนักงานมีความพอใจในชีวิตความเปนอยูเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลางสามารถแยกพิจารณารายดาน 
ไดดังน้ี 

     1. พฤติกรรมดานการใหความชวยเหลือโดยรวม  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.275 
ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
พฤติกรรมดานการใหความชวยเหลือโดยรวม  ไมมีความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความ
เปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถแยก
พิจารณารายขอ ไดดังน้ี 

ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคม
สโมสรนักลงทุน พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ

องคการ Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

4. พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี   
0.325** 0.000 

มีความสัมพันธ
ระดับปานกลาง 

 ทิศทาง
เดียวกัน- 
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           1.1 การชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีปญหาในการทํางาน มีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ 0.142 ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา พฤติกรรมดานการชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีปญหาในการทํางาน ไมมี
ความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

           1.2 การใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกพนักงานใหม มีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ 0.610 ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา พฤติกรรมดานการใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกพนักงานใหม ไมมี
ความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
                  2. พฤติกรรมดานการคํานึงถึงผูอ่ืนโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 ซ่ึงนอย
กวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พฤติกรรม
ดานการคํานึงถึงผูอ่ืนโดยรวม มีความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงาน
สมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.422 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  กลาวคือ 
ถาพนักงานมีพฤติกรรมดานการคํานึงถึงผูอ่ืนโดยรวม เพ่ิมขึ้น จะสงผลใหความพอใจในชีวิตความ
เปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวมเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง  และสามารถแยก
พิจารณารายขอไดดังน้ี    

             2.1 เม่ือตองทํางานรวมกับผูอ่ืน มักพูดคุยและสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน  
มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.006 ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พฤติกรรมดานเมื่อตองทํางานรวมกับผูอ่ืน มักพูดคุยและสราง
สัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน  มีความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคม
สโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 
0.241 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ เม่ือตอง
ทํางานรวมกับผูอ่ืน มักพูดคุยและสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน  เพ่ิมขึ้น จะสงผลใหความพอใจใน
ชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 

             2.2  เม่ือเกิดปญหาระหวางเพื่อนรวมงานจะเปนผูไกลเกลี่ย มีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ 0.000  ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา  พฤติกรรมดานเ ม่ือเกิดปญหาระหวางเ พ่ือนรวมงานจะเปนผู ไกล เกลี่ ย       
มีความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.387 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ เม่ือเกิดปญหาระหวางเพ่ือน
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รวมงานจะเปนผูไกลเกลี่ยเพ่ิมขึ้น จะสงผลใหความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคม
สโมสรนักลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

         3. พฤติกรรมดานความอดทนอดกลั้น โดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.090 
ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
พฤติกรรมดานความอดทนอดกลั้นโดยรวมไมมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของ
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสามารถแยกพิจารณา
รายขอ ไดดังน้ี 

             3.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณเม่ือเกิด ความขัดแยงกับบุคคลในที่
ทํางาน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.150 ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พฤติกรรมดานความสามารถในการควบคุมอารมณเม่ือ
เกิด ความขัดแยงกับบุคคลในที่ทํางาน ไมมีความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของ
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             3.2 ความสามารถในการควบคุมอารมณเม่ือทําผิดและถูกวากลาวตักเตือนจาก
หัวหนาทํางาน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ   0.109 ซ่ึงมากกวา.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พฤติกรรมดานความสามารถในการควบคุมอารมณ
เม่ือทําผิดและถูกวากลาวตักเตือนจากหัวหนาทํางานไมมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความ
เปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

         4. พฤติกรรมดานความสํานึกในหนาที่โดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000  
ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
พฤติกรรมดานความสํานึกในหนาที่โดยรวม มีความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของ
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.325 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง กลาวคือ ถาพฤติกรรมดานความสํานึกในหนาที่โดยรวมเพ่ิมขึ้น จะสงผลใหความพอใจใน
ชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และ
สามารถแยกพิจารณารายขอ ไดดังน้ี 

             4.1 เอาใจใสปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ    
0.000 ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา พฤติกรรมดานเอาใจใสปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคม มีความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิต
ความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.325 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาพนักงานมีพฤติกรรมเอาใจใสปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สมาคม เพ่ิมขึ้น จะสงผลใหความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
โดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 
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              4.2 เม่ือพบอุปกรณเครื่องใชสํานักงานชํารุดแจงไปยังแผนกธุรการ มีคา Sig.  
(2-tailed) เทากับ 0.012 ซ่ึงนอยกวา .05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา พฤติกรรมดานเม่ือพบอุปกรณเครื่องใชสํานักงานชํารุดแจงไปยังแผนกธุรการ มี
ความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.220 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาพนักงานเมื่อพบอุปกรณเครื่องใช
สํานักงานชํารุดแจงไปยังแผนกธุรการเพิ่มขึ้น จะสงผลใหความพอใจในชีวิตความเปนอยูของ
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 

           5. พฤติกรรมดานการใหความรวมมือ โดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.001 
ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
พฤติกรรมดานการใหความรวมมือ โดยรวม มีความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของ
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.276 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ํา กลาวคือ ถาพนักงานมีพฤติกรรมดานการใหความรวมมือ โดยรวม เพ่ิมขึ้น จะสงผลใหความ
พอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 

                5.1 มีสวนรวมในการจัดหรือเขารวมกิจกรรมกับสมาคม มีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา พฤติกรรมดานการมีสวนรวมในการจัดหรือเขารวมกิจกรรมกับสมาคม มี
ความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.234 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาพนักงานมีพฤติกรรมดานการมี
สวนรวมในการจัดหรือเขารวมกิจกรรมกับสมาคมเพิ่มขึ้น จะสงผลใหความพอใจในชีวิตความเปนอยู
ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 

                 5.2 เม่ือสมาคมขอความรวมมือในเรื่องตางๆ นอกเหนือจากงานใหความ
รวมมือเสมอมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา .01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พฤติกรรมดานเม่ือสมาคมขอความรวมมือในเรื่อง
ตางๆ นอกเหนือจากงานใหความรวมมือเสมอมีความสัมพันธกับ ความพอใจในชีวิตความเปนอยู
ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.264 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ํา กลาวคือ ถาเม่ือสมาคมขอความรวมมือในเรื่องตางๆ นอกเหนือจากงาน พนักงานใหความ
รวมมือเสมอเพิ่มขึ้น จะสงผลใหความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
โดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา 
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ตาราง 19 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ขอที่ สรุปสมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 

1 
ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนง อายุงาน และ
สาขาที่ปฏบิัตงิาน แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน
สมาคมสโมสรนักลงทุนแตกตางกัน 

1.1 
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีเพศที่แตกตาง
กันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
แตกตางกัน 

t-test 
ไมสอดคลอง
กับสมมติฐาน 

1.2 
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีสถานภาพ
สมรสที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการแตกตางกัน 

t-test 
ไมสอดคลอง
กับสมมติฐาน 

1.3 
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีระดับตําแหนง
งานที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการแตกตางกัน 

One-Way 
ANOVA 

ไมสอดคลอง
กับสมมติฐาน 

1.4 
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทนุที่มีอายงุานที่
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการแตกตางกัน 

One-Way 
ANOVA 

ไมสอดคลอง
กับสมมติฐาน 

1.5 
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีอายงุานที่
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการแตกตางกัน 

t-test 
ไมสอดคลอง
กับสมมติฐาน 

2 
คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและรายดาน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ
องคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

Pearson 
Correlation 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

3 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม
และรายดานมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวติ
ความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

Pearson 
Correlation 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา
จังหวัดชลบุรี เพ่ือนําผลการวิจัยและขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดโครงการคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนตอไปในอนาคต 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงาน
จังหวัดชลบุรี 
    2. เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา ระดับ
ตําแหนง อายุงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ 
และสํานักงานจังหวัดชลบุรี ที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
    3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการกับความพึง
พอใจในชีวิตความเปนอยู ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงาน
จังหวัดชลบุรี 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
    1. ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานประจําสํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี เพ่ือสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดโครงการเกี่ยวกับการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานไดอยางเหมาะสม 
    2. ทําใหทราบถึงระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และระดับความพึงพอใจ
ในชีวิตความเปนอยู ของพนักงานประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี เพ่ือ
สามารถนําไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดาน
แรงงานสัมพันธไดอยางถูกตอง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
    ขอบเขตการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีความมุงหมายที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสร
นักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรี 
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   ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานประจําของสมาคม
สโมสรนักลงทุนที่ปฏิบัติ ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี เน่ืองจากเปนกลุมคน
สวนใหญของสมาคม และมีอัตราการลาออกสูง ซ่ึงพนักงานกลุมน้ีมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 160 คน 
(ขอมูลจากฝายบุคคลและธุรการ ณ 1 พฤศจิกายน 2551) 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่ปฏิบัติงาน 
ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี จํานวน 160 คน ทําการคํานวณขนาดตัวอยาง
โดยใชสูตรกรณีทราบจํานวนประชากรของ Taro Yamane (Yamane. 1970) และเพื่อปองกันความ
ผิดพลาดของแบบสอบถาม จึงสํารองไว 15% ของกลุมตัวอยางเปนจํานวน 17 คน รวมขนาดกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 131 คน โดยใชวิธีการสุมตามความสะดวก(Convenience sampling) โดยเก็บกลุม
ตัวอยางจากพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี 

  ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางตามขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 โดยวิธีการหาขนาดตัวอยาง เปนสัดสวนตามชั้นภูมิโดยแบงเปนสัดสวนตาม

จํานวนประชากรทั้งหมดในแตละชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling)  
  ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุม

ตัวอยางเพื่อแจกแบบสอบถามตามจํานวนสัดสวนที่คํานวณได 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
    1. ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนง อายุงาน 
และสาขาที่ปฏิบัติงาน แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคม
สโมสรนักลงทุนแตกตางกัน 
    2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
    3. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความ
เปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวม 
    ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือเปนการศึกษาและรวบรวม
ขอมูลโดยประกอบดวย 3 สวน คือ 
    สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยมีคําถามจํานวน 
5 ขอซ่ึงเปนลักษณะของคําถามปลายปด(Close-ended response questions) มีตัว เลือกใหผูตอบ
แบบสอบถามไดเลือกตอบใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
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  ขอที่ 1 เพศ ไดแก ชาย และหญิง ใชแบบสอบถามชนิดปลายปด เปนระดับการวัดขอมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 

  ขอที่ 2 สถานภาพสมรสไดแก โสด สมรสหรืออยูดวยกันและหมาย หยารางหรือแยกกัน
อยู ใชแบบสอบถามปลายปด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 

  ขอที่ 3 ระดับตําแหนงงาน ไดแก ปฏิบัติการ หัวหนาทีม และหัวหนาแผนกหรือหัวหนา
ฝาย ใชแบบสอบถามปลายปด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 

  ขอที่ 4 อายุงาน ใชแบบสอบถามปลายปด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal scale) โดยกําหนดชวงอายุงานตามรายงานของฝายบุคคลและธุรการของสมาคมสโมสร
นักลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ดังน้ี 

1. ต่ํากวาหรือเทากับ 1 ป  
2. 2–3 ป 
3. 4-6 ป  
4. 7 ปขึ้นไป 

  ขอที่ 5 สาขาที่ปฏิบัติงาน ใชแบบสอบถามปลายปด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal scale) 

 
  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

โดยแบงเปน 8  ดาน ไดแก ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ  ดานสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงใน
งาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางชีวิตงาน
กับชวีิตดานอ่ืน และดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม จํานวน 16 ขอ ประกอบดวย  

 
ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ  จํานวน 2 ขอ (ขอ 1.1-1.2) 
ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย จํานวน 2 ขอ (ขอ 2.1-2.2) 
ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล จํานวน 2 ขอ (ขอ 3.1-3.2) 
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน จํานวน 2 ขอ (ขอ 4.1-4.2) 
ดานบูรณาการทางสังคม จํานวน 2 ขอ (ขอ 5.1-5.2) 
ดานประชาธิปไตยในองคการ จํานวน 2 ขอ (ขอ 6.1-6.2) 
ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว จํานวน 2 ขอ (ขอ 7.1-7.2) 
ดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม จํานวน 2 ขอ (ขอที่8.1–8.2) 
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    โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) และกําหนดคามาตราจัดอันดับไว 5 
ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว เปนการจัดขอมูลแบบ Semantic differential ใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) สเกล 5 อันดับ ตั้งแต 1-5 โดยที่ 5 แทนความหมาย
เชิงบวกที่สุด และ 1 แทนความหมายเชิงลบที่สุด  

 
   สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน

สมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี โดยแบงเปน 5 ดาน 
ไดแก ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน ดานพฤติกรรมความ
อดทนอดกลั้น ดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ และดานพฤติกรรมการใหความรวมมือ จํานวน 
10 ขอ ประกอบดวย 

 

   พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ จํานวน 2 ขอ (1.1-1.2) 
   พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน  จํานวน 2 ขอ (2.1-2.2) 

  พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  จํานวน 2 ขอ (3.1-3.2) 
   พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่  จํานวน 2 ขอ (4.1-4.2) 
   พฤติกรรมการใหความรวมมือ  จํานวน 2 ขอ (5.1-5.2) 
 

  โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) และกําหนดคามาตราจัดอันดับไว 5 
ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว เปนการจัดขอมูลแบบ Semantic differential ใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) สเกล 5 อันดับ ตั้งแต 1-5 โดยที่ 5 แทนความหมาย
เชิงบวกที่สุด และ 1 แทนความหมายเชิงลบที่สุด  

 
  สวนที่ 4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพอใจในชีวิตความเปนอยู 2 มิติ ไดแก ความ

พอใจ และการกระตุนเรา จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย 
  ความพอใจ  จํานวน 2 ขอ (ขอ 1-2) 
  การกระตุนเรา  จํานวน 2 ขอ (ขอ 3-4) 
 

  โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) และกําหนดคามาตราจัดอันดับไว 5 
ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว เปนการจัดขอมูลแบบ Semantic differential ใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) สเกล 5 อันดับ ตั้งแต 1-5 โดยที่ 5 แทนความหมาย
เชิงบวกที่สุด และ 1 แทนความหมายเชิงลบที่สุด  
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  ข้ันตอนในการสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่วจัิย

สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังตอไปน้ี 
     1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดของการวิจัย และการสราง
แบบสอบถาม 

     2. สํารวจรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและออกแบบสอบถาม 
     3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอกรรมการควบคุมสารนิพนธตรวจสอบ เพ่ือ

ปรับปรุงแกไข 
     4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดาน

เน้ือหา (Content validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง ประมวลความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดที่ไดรับการพิจารณา
แบบสอบถามเปนรายขอแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

     5. นําแบบสอบถามที่แกไขเรียบรอยไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 40 ชุด แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - 
Coefficient) ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 449) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความ
คงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 10 ≤≤ α   คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความ
เชื่อม่ันสูง   

 
    การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูลมีรายละเอียดดังน้ี 
     1. ทําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามใหกับ

พนักงานตามสัดสวนที่คํานวณไวทั้งหมดจํานวน 131 ฉบับ  แลวรวบรวมแบบสอบถาม  
     2. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ  
     3. คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณแลวนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social 
Sciences) ตอไป 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
    การจัดกระทําขอมูล  
    เม่ือไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังน้ี 

     1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบ 
ถาม แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
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     2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวลงรหัสตามกําหนดไว
ลวงหนา 

     3. การประมวลผลขอมูลที่ลงรหัสแลว ไดนํามาปนทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการ
ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the 
Social Sciences หรือ SPPS)  

 
  การวิเคราะหขอมูล 
     1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายขอมูล

ลักษณะสวนบุคคล ของกลุมตัวอยางดังน้ี 
    1.1 หาคารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน และอายุงาน  
    1.2 หาคาเฉลี่ย (Mean: X ) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2 ปจจัย

ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน สวนที่ 3 คุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในการทํางาน และสวนที่ 4 แนวโนมพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานที่จะทํางานกับบริษัท ซี
เมนส จํากัด ตอไป  

    1.3 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สําหรับวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน สวนที่ 3 คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ซีเมนส จํากัด และสวน
ที่ 4 แนวโนมพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานที่จะทํางานกับบริษัท ซีเมนส จํากัด ตอไป 

     2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) สถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมุติฐานดังน้ี 

    2.1 สถิติวิเคราะหคาที (Independent Statistic) ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน เพ่ือทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 ดานเพศ และขอที่ 5 ดานตําแหนง
งาน 

    2.2 สถิติวิเคราะหแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
analysis of Variance) วิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ใชในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ประชากรมากกวา 2 กลุมขึ้นไป เพ่ือทดสอบสมมุติฐานขอที่ 2 ดานอายุ ขอที่ 3 ดานสถานภาพ
สมรส ขอที่ 4 ดานระดับการศึกษา ขอที่ 6 ดานอัตราเงินเดือน และ ขอที่ 7 ดานอายุงาน  

   2.3 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน เพ่ือ
ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 และขอที่ 3  
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สรุปผลการศึกษาคนควา 
    ผลการวิเคราะหขอมูล จากการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน  
ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาคนควาไดดังน้ี 
 
สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะสวนบุคคล 

    เพศ กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 
80.9 สวนกลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 19.1  

   สถานภาพสมรส กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญโสด โดยมีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 
65.6 รองลงมากลุมตัวอยางที่สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 29.0 และกลุม
ตัวอยางที่เปนหมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 5.3  

  ระดับตําแหนงงาน กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 
99 คน คิดเปนรอยละ 75.6 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางเปนหัวหนาแผนก/หัวหนาฝาย จํานวน 18 
คน คิดเปนรอยละ 13.7 และกลุมตัวอยางที่เปนหัวหนาทีมจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.7 

  อายุงาน กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีอายุงาน 2 - 4 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 
39.7 รองลงมา กลุมตัวอยางที่มีอายุงานระหวาง 5 - 7 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 24.4 กลุม
ตัวอยางที่มีอายุงาน 8 ปขึ้นไป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 18.3 และกลุมตัวอยางที่มาอายุงานต่ํา
กวา/เทากับ 1 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 17.6 ตามลําดับ  

 สาขาที่ปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญจํานวน 114 
คน คิดเปนรอยละ 87.0 สวนกลุมตัวอยางที่ปฏับัติงานที่สํานักงานจังหวัดชลบุรี จํานวน 17 คน คิด
เปนรอยละ 13.0  

 
สวนที่  2  การวิเคราหขอมูลเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสมาคม
สโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ และสํานักงานจังหวัดชลบุรี 

 พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 เม่ือพิจารณารายดานพบวาสวนใหญอยูในระดับดี  ยกเวน
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 และใน
ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ พบวาอยูในระดับไมดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.40 สวน
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่อยูในระดับดี เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการบูร
ณาการทางสังคม ดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต
ดานอ่ืน  ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล  และดาน
สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85, 3.75, 3.55, 
3.48, 3.45 และ 3.45 ตามลําดับ 
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สวนที่ 3 การวิเคราหขอมูลเก่ียวกับระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของ
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี 

  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประเมินพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
โดยรวม และรายดานทุกดานอยูในระดับดี โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และรายดานเรียง
ตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ พฤติกรรมความอดทน
อดกลั้น พฤติกรรมการใหความรวมมือ พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ และพฤติกรรมการคํานึงถึง
ผูอ่ืน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13, 3.89, 3.73, 3.69 และ 3.58 ตามลําดับ   
 

สวนที่  4 ระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน
ประจําสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี 

  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประเมินระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู โดยรวม
อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ยเทากับ 3.42 โดยดานที่พนักงานมีความพึงพอใจมาก ไดแก บรรยากาศ
ผอนคลายในการทํางานและสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.55  
สวนในดานความพอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานที่ทํางานและแรงกระตุนในการทํางาน พนักงาน
มีความพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และ 3.21 ตามลําดับ  
 
สวนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไดแก เพศ สถานภาพสมรส 
ระดับตําแหนง อายุงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนแตกตางกัน 

   สมมติฐานท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
ตําแหนง อายุงาน และสาขาที่ปฏิบตัิงาน แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนแตกตางกัน  

  สมมติฐานที่ 1.1  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีเพศที่แตกตางกันมีพฤตกิรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการแตกตางกัน 

  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่มีเพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

  สมมติฐานที่ 1.2  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแตกตางกนั 

  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
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   สมมติฐานที่ 1.3  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีระดับตําแหนงงานที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแตกตางกัน 

   พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่มีระดับตําแหนงงานที่ตางกัน มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

    สมมติฐานที่ 1.4  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีอายุงานที่แตกตางกันมีพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการแตกตางกนั 

   พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่มีอายุงานที่ตางกัน มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ 
ตั้งไว 

    สมมติฐานที่ 1.5  พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่ปฏิบัติงานสาขาที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแตกตางกัน 

   พนักงานที่ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานสาขาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 

 
สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

   สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

   คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการโดยรวมของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ .298  แสดงวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  กลาวคือ ถาพนักงานที่ตอบ
แบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมเพิ่มขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย 

   เม่ือพิจารณารายดานพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความเกี่ยวของและสัมพันธ
กับสังคมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .368) ดานสภาพแวดลอม
การทํางานที่ปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานการบูรณาการทางสังคม ดาน
ประชาธิปไตยในองคการ และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01(r = .258, .258, .243, .193และ .184 ตามลําดับ) สวนดาน
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คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงาน 

  คุณภาพชีวิตดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ  พบวา ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการทั้งดานการใหความชวยเหลือ ดานความอดทนอดกลั้น 
ดานความสํานึกในหนาที่และดานการใหความรวมมือ  

  คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ พบวามี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ดานการคํานึงถึงผูอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .320)  และมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากับพฤติกรรมดานการใหความรวมมือ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .247)  และไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการใหความชวยเหลือ  ดานความ
อดทนอดกลั้น และดานความสํานึกในหนาที่ 

  คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล พบวามีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการคํานึงถึงผูอ่ืน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .320)  และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากับ
พฤติกรรมดานการใหความรวมมือ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .247)  และไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการใหความชวยเหลือ  ดานความอดทนอดกลั้น และดานความ
สํานึกในหนาที่ 

  คุณภาพชีวิตดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  พบวาไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการทั้งดานการใหความชวยเหลือ ดานความอดทนอดกลั้น 
ดานความสํานึกในหนาที่และดานการใหความรวมมือ  

  คุณภาพชีวิตดานการบูรณาการทางสังคม พบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการคํานึงถึงผู อ่ืน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .306)  และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากับ
พฤติกรรมดานการใหความรวมมือ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .289)  และไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการใหความชวยเหลือ  ดานความอดทนอดกลั้น และดานความ
สํานึกในหนาที่ 

  คุณภาพชีวิตดานประชาธิปไตยในองคการ  พบวา  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
ในระดับต่ํากับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการคํานึงถึงผูอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05(r= .199)และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากับพฤติกรรมดาน การให
ความรวมมือ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .240)  และไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ดานการใหความชวยเหลือ  ดานความอดทนอดกลั้น และดานความสํานึกในหนาที่ 

 คุณภาพชีวิตดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน  มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํากับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความชวยเหลือ และ
ดานการใหความรวมมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .177 และ .190)  และไมมี
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการคํานึงถึงผูอ่ืน  ดานความอดทนอดกลั้น และดานความสํานึกใน
หนาที่ 

  คุณภาพชีวิตดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสํานึกในหนาที่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .350) และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากับ
พฤติกรรมดานการคํานึงถึงผูอ่ืน และดานการใหความรวมมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(r = .274 และ .281) และยังมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากับพฤติกรรมดานความ
อดทนอดกลั้น  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .191)  และไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมดานการใหความชวยเหลือ 
 
สวนที่ 7  การทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธ
กับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 
   สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมและรายดานมี
ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน 

  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิต
ความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ .363  แสดงวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  กลาวคือ ถาพนักงานที่
ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่ดี จะสงผลใหพนักงานมีความพอใจ
ในชีวิตความเปนอยูเพ่ิมขึ้น 

  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการคํานึงถึง
ผูอ่ืน และดานความสํานึกในหนาที่ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กับความ
พอใจในชีวิตความเปนอยูโดยรวมของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .422 
และ .325) พฤติกรรมดานการใหความรวมมือมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กับ
ความพอใจในชีวิตความเปนอยูโดยรวมของพนักงาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r 
= .276) สวนพฤติกรรมดานการใหความชวยเหลือ และดานความอดทนอดกลั้น  ไมมีความสัมพันธ
กับความพอใจในชีวิตความเปนอยูโดยรวมของพนักงาน 

  พฤติกรรมดานการใหความชวยเหลือ  พบวา ไมมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิต
ความเปนอยูทั้งดานความพอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานที่ทํางาน  ดานบรรยากาศผอนคลายใน
การทํางาน ดานแรงกระตุนในการทํางาน และสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการทํางานของพนักงาน 

  พฤติกรรมดานการคํานึงถึงผูอ่ืน พบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลางกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูทั้งดานความพอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานที่ทํางาน  
ดานบรรยากาศผอนคลายในการทํางาน   ดานแรงกระตุนในการทํางาน และสุขภาพจิตโดยรวมที่มี
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ตอการทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .345, .309, .337 และ .313 
ตามลําดับ) 

    พฤติกรรมดานความอดทนอดกลั้น พบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
กับความพอใจในชีวิตความเปนอยูในดานแรงกระตุนในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r = .186)   และไมมีความสัมพันธกับดานความพอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานที่
ทํางาน  ดานบรรยากาศผอนคลายในการทํางาน   และสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการทํางานของ
พนักงาน 

    พฤติกรรมดานความสํานึกในหนาที่ พบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลางกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูดานสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการทํางาน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .330) และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากับความ
พอใจในชีวิตความเปนอยูในดานความพอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานที่ทํางาน  ดานบรรยากาศ
ผอนคลายในการทํางาน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .229 และ .234) และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากับแรงกระตุนในการทํางาน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (r = .210)  

    พฤติกรรมดานการใหความรวมมือ  พบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
กับความพอใจในชีวิตความเปนอยูความเปนอยูในสถานที่ทํางาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .266) และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากับความพอใจในชีวิตความ
เปนอยูในดานบรรยากาศผอนคลายในการทํางาน ดานแรงกระตุนในการทํางาน และสุขภาพจิต
โดยรวมที่มีตอการทํางานของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .216,.186 
และ .188 ตามลําดับ) 

 
อภิปรายผล 
    จากการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน ณ สํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขาจังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายผลการศึกษาคนควาไดดังน้ี 

    1. ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนง อายุ
งาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนแตกตางกัน 

    จากการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิองคการ
แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีเพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม 
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจาก
วัฒนธรรมองคการที่ สนับสนุนใหพนักงานมีความรักความสามัคคี ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และเม่ือมี
พนักงานเขามาทํางานใหมก็จะมีพ่ีเลี้ยงซึ่งเปนพนักงานที่องคการคัดเลือกใหเปนผูชวยแนะนําใน
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การประพฤติปฏิบัติตนในที่ทํางาน ดังนั้นจึงทําใหพนักงานไมวาจะเพศใด จะแสดงออกและปฏิบัติ
ตนเปนสมาชิกที่ดีขององคการเหมือนกัน  สอดคลองกับการศึกษาของ มณีวรรณ ฉัตรอุทัย(2539)ที่
ไดกลาววา เพศ(Sex) เพศไมไดสรางใหเกิดความแตกแยกในการตัดสินใจ ไมวาจะในสวนทักษะการ
คิดวิเคราะห การจูงใจ การเขาสังคม ภาวะผูนํา หรือการเรียนรู และยังสอดคลองกับการศึกษาของ 
กรรณิการ  เหมือนประเสริฐ (2548:10) ไดกลาววา เพศไมมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน หากองคการมีปลูกฝง วัฒนธรรมองคการ การสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน และมีระบบพี่เลี้ยงซึ่งมีสวนชวยในการปลูกฝงใหพนักงานมี
พฤติกรรมที่ดีตามที่องคการตองการ 

   จากทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสถานภาพสมรสที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกองคการแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวาพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ที่มีสถานภาพ
สมรสที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05   

        -   ระดับตําแหนงงาน พบวา พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนที่มีระดับตําแหนงงาน
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

        -  อายุงาน พบวา พนักงานที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุงานที่ตางกัน มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    ซ่ึง การทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนงงาน และอายุงาน 
สอดคลองกับการศึกษาของ เมธิพันธุ  พวงเกตุ (2550) เร่ือง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตบางรถยนตแหงหน่ึงไดกลาววา สถานภาพ สมรส 
และระดับตําแหนง และอายุงานที่แตกตางกัน ไมมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
เน่ืองจาก ในองคการมีการอบรม ปลูกฝง สรางจิตสํานึก และสรางวัฒนธรรมองคการเอื้อใหพนักงาน
มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่องคการตองการ 

        - สาขาที่ปฏิบัติงาน  พบวา พนักงานที่ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานสาขาที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

     ดังน้ันจากผลการวิจัย พบวา ในดานปจจัยสวนบุคคลนั้น ไมมีผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ทั้งนี้เน่ืองมาจาก พฤติกรรมเกิดขึ้นจากตัวพนักงานเอง เปนพฤติกรรมที่
พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพ่ือองคการ เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการตัดสินใจดวยตนเอง   
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   2. คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการโดยรวม ของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน  

  จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมของพนักงานประจําสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธต่ํา ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาพนักงานมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมเพิ่มขึ้น จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาเปนรายดาน ไดดังน้ี 

 
  ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมาชิก

ที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.05 

  จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียง พอ
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากพนักงานเห็นวาคาตอบแทนอยูในเกณฑที่ไมพึงพอใจ เม่ือ
เปรียบเทียบกับคาตอบแทนที่ขององคการอื่นที่มีลักษณะงานใกลเคียงกันและเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ความรู ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน แตก็ยินดีที่จะปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงนับเปนพฤติกรรมที่จําเปนตอการดําเนินงานในองคการ 
ที่จะชวยสนับสนุนหรือสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เมธิพันธุ  
พวงเกตุ (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทผลิตยางรถยนตแหงหน่ึง พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการมีรายไดและผลประโยชน
ตอบแทนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และ Dubin (2000:352) 
ไดใหความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง พฤติกรรมการทํางานดวย
ความเต็มใจของพนักงาน แมวาองคการจะไมมีการให คาจาง รางวัลหรือสิ่งตอบแทนใดๆ พนักงาน
ก็ยังเต็มใจปฏิบัติ  

 
    คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย มีความ 

สัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนัก
ลงทุน 

    จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานที่
ปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธในระดับต่ํา ในทิศทางเดียวกัน  
ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากองคการไดจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีความปลอดภัยไมมีลักษณะที่ตอง
เสี่ยงภัยจนเกินไป  เพราะองคการเปนสํานักงานที่ประกอบธุรกิจบริการไมมีเครื่องจักรใหญเหมือน
โรงงาน ตลอดจนมีการจัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมีสภาพที่เอ้ือตอการทํางานไดอยาง
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สะดวกสบาย และยังมีมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได พรอมทั้งปลูกฝงให
พนักงานมีความใสใจตอการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน เชน ปายคําขวัญ ปายเตือนภัย ที่จะ
เปนประโยชนในการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้พนักงานยังไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 
เพ่ือเปนการปองกันและหาแนวทางการรักษาในกรณีที่พนักงานมีสุขภาพที่ไมดี ดวยเหตุน้ีพนักงาน
จึงมีความมั่นใจในความปลอดภัยในการทํางาน จึงแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ออกมา ไดแกการใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ ที่องคการ
ออกประกาศใหพนักงานปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนัดดา เพ็ชรประยูร (2545) ที่ศึกษา
การรับรูบรรยากาศองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบานพบวาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานดานสภาพการทํางานปลอดภัย และถูกสุขลักษณะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และ Organ and Bateman, 1991:364 ไดกลาวไววา ความพึงพอใจ
ในการทํางานที่สืบเนื่องมาจากลัษะงานที่ใหความสําคัญตอคุณคาความเปนมนุษย การปฏิบัติงานที่
มีผลตอจิตใจ ตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภัยและตอคุณภาพชีวิตของบุคคลจะสงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน เชนการลาออก การขาดงาน และพฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืน ซ่ึงเปน
พฤติกรรมที่ดีในองคการ 

 
  คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน 
  จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล อยางมี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจ
เน่ืองมาจากองคการหรือหัวหนางานไดมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถเพื่อใหพนักงานใช
ความรูความสามารถที่มีอยูในการปฏิบัติงานหรือคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาแกไขปญหา 
หรือทํางานที่ไดรับมอบหมายใหลุลวงไปได ซ่ึงถือวาเปนการกระตุนใหพนักงานไดใชและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น สามารถรองรับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นได ทําใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจและภาคภูมิใจที่ไดใชความรูความสามารถและศักยภาพที่มีในการปฏิบัติงาน ซ่ึงทําให
พนักงานยินดีที่จะแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีออกมา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณา 
ประทุมวัน (2544) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการและผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตสายพานยาง ผลการวิจัยพบวา คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานดานโอกาสการพัฒนาสมรรถภาพของตน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
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               คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน    
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสร
นักลงทุน 
    จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนัก
ลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากพนักงานสวนใหญเห็นวายังขาดการ
ไดรับโอกาสจากองคการหรือหัวหนางานในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน เพ่ือที่จะนําความรูความสามารถไปใชในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและมีความซับซอนมากขึ้นได ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหพนักงานมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่การงานที่สูงขึ้น และเมื่อพนักงานปฏิบัติงานไดดีก็จะไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนง ซ่ึงเปนการสรางความมั่นใจและม่ันคงในการทํางาน องคการจึงตองเนนย้ําที่จะทําให
พนักงานพยายามพัฒนาตนเองเพ่ือกาวไปสูโอกาสที่องคการมอบให ซ่ึงถือเปนหลักประกันความ
ม่ันคงในการทํางานและ ทําใหพนักงานเกิดความมั่นใจในองคการ จึงจะทําใหพนักงานแสดงออกถึง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณา ประทุมวัน(2544) 
ศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตสายพานยาง ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
โอกาสการพัฒนาสมรรถภาพของตน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Walton (1974) ที่กลาววา ตัวบงชี้ความกาวหนาและ
ม่ันคงในงานไดแก การมีงานทําที่พัฒนา โอกาสในการพัฒนา และโอกาสในการเลื่อนตําแหนง ซ่ึง
ลวนเปนปจจัยที่องคการเปนผูกําหนด หากองคการไมมีปจจัยดังกลาว อาจทําใหพนักงานเกิดความ
ไมพึงพอใจ และสงผลตอพฤติกรรมที่ไมดีในดานตางๆ  ได  

  
    คุณภาพชีวิตในการทํางานดานบูรณาการทางทางสังคม มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน 
   จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานบูรณาการทางสังคม อยางมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากองคการไดจัดกิจกรรมใหพนักงานภายในองคการมีการปฏิสัมพันธตอกัน เพ่ือเปนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการสื่อสารระหวางพนักงานกับพนักงานโดยตรง ทําใหเกิดความเขาใจ
ที่ตรงกัน ซ่ึงกิจกรรมที่องคการจัดเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน กอใหเกิด
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ซ่ึงทําใหเกิดความชวยเหลือเกื้อกูลกัน และลดขอผิดพลาดจากการ
ติดตอประสานงาน เม่ือตางฝายเขาใจซึ่งกันและกัน ก็จะทําใหพนักงานเกิดความรักซึ่งกันและกัน 
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และอยากที่จะทํางานรวมกัน จึงทําใหพนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณา ประทุมวัน (2544) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงงานผลิตสายพานยางผลการวิจัย พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานบูรณาการสังคมมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและสอดคลองกับแนวคิดของ 
Herzberg, 2003 และผจญ เฉลิมสาร (2540) ที่กลาววา ความสัมพันธระหวางบุคคลมีผลทําใหเกิด
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานได ดังน้ัน ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานที่
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความสามัคคีในการทํางาน มีการประสานงานที่ดี สามารถสรางความพึง
พอใจในการทํางานได ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  

 
   คุณภาพชีวิตในการทํางานดานประชาธิปไตยในองคการ มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน 
  จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานประชาธิปไตยในองคการ อยางมี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจ
เน่ืองมาจากองคการหรือหัวหนางานไดเปดโอกาสใหพนักงานมีอิสระในการพูด การแสดงความ
คิดเห็นที่เหมาะสมไดอยางเปดเผย ซ่ึงเปนการลดความเครียดจากปญหาในการทํางานเพราะ
สามารถระบายความคับของใจจากการทํางานได นอกจากนี้องคการยังเคารพสิทธิสวนบุคคลของ
พนักงาน มีการเก็บขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ ซ่ึงทําใหพนักงานรูสึกม่ันใจในการเก็บรักษา
ความลับขององคการ ทําใหพนักงานทุมเททํางานใหกับองคการดวยความสบายใจ และรูสึกภักดีตอ
องคการ จึงทําใหพนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชนัดดา เพ็ชรประยูร (2545) ที่ศึกษาการรับรูบรรยากาศองคการ คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิต
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานประชาธิปไตยในองคการมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

 
     คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนัก
ลงทุน 

    จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต
ดานอ่ืน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธในระดับต่ําในทิศทาง
เดียวกัน  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากพนักงานมีเวลาในการจัดการกับกิจกรรมสวนตัวและใหเวลากับ
ครอบครัวไดอยางเหมาะสม ซ่ึงเปนการลดปญหาครอบครัวลงได นอกจากนี้บริษัทไดจัดระยะเวลา
ในการทํางานที่เหมาะสม ทําใหพนักงานลดปญหาทางดานสุขภาพที่อาจเกิดจากความเมื่อยลาจาก
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การทํางานลงได และยังสามารถลดความเครียดจากการจัดสรรเวลาการทํางานกับเวลาสวนตัวลงได 
จึงทําใหพนักงานสามารถทํางานใหกับองคการไดอยางเต็มที่ ซ่ึงการแสดงออกถึงการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการทําใหองคการมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประไพพร สิงห
เดช (2539) ที่ศึกษาคุณลักษณะพนักงานที่มีตอคุณภาพชีวิตในการทํางานและพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของขาราชการคุมประพฤติ พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุล
ของชวงเวลาที่ใชในการทํางานและชวงเวลาที่พักผอนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ 

 
   คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน 
  จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานประจําของสมาคมสโมสร
นักลงทุน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองคการมีการจัดกิจกรรมที่มีสวนรวมกับสังคมและชุมชน สราง
ประโยชนตอสังคมและชุมชน และยังเปนการสงเสริมภาพลักษณขององคการวาเปนองคการที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งในดานผลผลิต การรักษาสภาพแวดลอม ทําใหสังคมและชุมชนมอง
องคการในแงดี และสงผลใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในงานและองคการของตนเอง โดยเชื่อวา
ตนเปนผูหน่ึงที่ทําประโยชนใหแกสังคมและชุมชนจึงแสดงความเต็มใจในการเขาไปมีสวนรวมกับ
องคการติดตามสภาพแวดลอมตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอองคการ ซ่ึงก็คือการแสดงออกถึงการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนัดดา เพ็ชรประยูร (2545) ที่ศึกษาการ
รับรูบรรยากาศองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบาน พบวาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานความเกี่ยวของทางสังคมของชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

 
    3. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธกับความพอใจใน

ความเปนอยูของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน  

    -พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมมีความสัมพันธกับความพอใจ
ในชีวิตความเปนอยูของพนักงาน 

    จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมมีความสัมพันธ
กับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงาน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
ระดับความสัมพันธปานกลางในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการโดยรวมที่ดี จะสงผลใหพนักงานมีความพอใจในชีวิตความเปนอยูเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสอดคลอง



98 
 

กับงานวิจัย ของ  นนทกานต  วุฒิอารีย(2547) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทยกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และสอดคลองกับคํากลาวของ Greenberg (2002: 128) 
ที่ไดใหความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ วา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการหมายถึง พฤติกรรมที่นอกเหนือจากพฤติกรรมที่เปนทางการในการทํางาน และเปน
กิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธทางสังคม ความรวมมือภายในองคการ กอใหเกิดความรักความ
สามัคคี ทําใหพนักงานมีความรักความผูกพันกันในองคการ 

  สามารถพิจารณาเปนรายดาน 5 ดาน ไดดังน้ี  

  3.1 ดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานการใหความชวยเหลือ  มี
ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานประจําสมาคมสโมสรนัก
ลงทุน 

  จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานการใหความชวยเหลือ  
ไมมีความสัมพันธกับความพอใจในความเปนอยูของพนักงานประจําของสมาคมสโมสรนักลงทุน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานสวนใหญทํางานดวยความ
สมัครใจเพื่อชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเมื่อมีปญหาในการทํางานใหสามารถทํางานในหนาที่ใหเสร็จ
สมบูรณภายใตสถานการณไมปกติ เชน การแนะนําใหแกพนักงานที่เขามาใหมวาจะตองใชอุปกรณ
ใดบาง ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานในงานที่คั่งคาง หรือชวงที่เพ่ือนรวมงานลาปวย ซ่ึงพฤติกรรม
ดังกลาวไมสงผลใหพนักงานมีความพอใจในชีวิตความเปนอยูโดยรวมและทั้งดานความพอใจในชีวิต
ความเปนอยูในสถานที่ทํางาน  ดานบรรยากาศผอนคลายในการทํางาน ดานแรงกระตุนในการ
ทํางาน และสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการทํางานเพิ่มขึ้นหรือลดลงแตอยางใด ซ่ึงสอดคลอง  

  3.2 ดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานการคํานึงถึงผูอ่ืน มี
ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานประจําสมาคมสโมสรนัก
ลงทุน 

  จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานการคํานึงถึงผูอ่ืน มี
ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานประจําสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธปานกลางในทิศทางเดียวกันทั้งน้ีเน่ืองมาก
จากพนักงานที่มีพฤติกรรมที่มีจุดมุงหมายปองกันการเกิดปญหาหรือแกปญหาความขัดแยงระหวาง
บุคคลในการทํางาน ไมใชอารมณเม่ือเกิดความขัดแยง ไมทําใหการทะเลาะเบาะแวงขยายออกไป
เม่ือมีการถกเถียงหรือยั่วยุจากบุคคลอื่น มีพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน เชน มีการเคารพสิทธิของ
บุคคลอ่ืน มีความเห็นอกเห็นใจบุคคลอ่ืน เปนตน ซ่ึงสงผลใหพนักงานมีความพอใจในชีวิตความ
เปนอยู ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล (2547) เรื่อง การสงเสริมพฤติกรรม
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การเปนสมาชิกที่ดีตอองคการสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการอยางยั่งยืน โดยงานวิจัย
พบวา ผลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธในทางบวกตอความพึงพอใจ
ในการทํางาน ซ่ึงสงผลใหเกิดความเต็มใจที่จะรวมมือกับระบบขององคการ  รวมถึงมีการชวยเหลือ
การทํางานของผูรวมงานทั้งภายในและภายนอกกลุมงาน  

   3.3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานความอดทนอดกลั้น มี
ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานประจําสมาคมสโมสรนักลงทุน 

   จากผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานการคํานึงถึงผูอ่ืน 
ไมมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานประจําสมาคมสโมสรนักลงทุน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากพฤติกรรมของพนักงานที่มีความอดทน
อดกลั้นตอปญหา ความคับของใจ ความเครียด หรือความไมสะดวกสบายในงานที่หลีกเลี่ยงไมได 
และอุปสรรคในการทํางานโดยปราศจากความไมเขาใจมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตาง ๆ ที่ไมเปนไปตาม
ทิศทางที่ควรจะเปน ใหการยอมรับความคิดเห็นของกลุม เสียสละความสนใจของตนเองเพื่อกลุม ซ่ึง
พฤติกรรมดังกลาวไมสงผลใหพนักงานมีความพอใจในชีวิตความเปนอยูโดยรวมและทั้งดานความ
พอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานที่ทํางาน  ดานบรรยากาศผอนคลายในการทํางาน   ดานแรง
กระตุนในการทํางาน และสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการทํางานเพิ่มขึ้นหรือลดลงแตอยางใด ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล (2547) เร่ือง การสงเสริมพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีตอองคการสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการอยางยั่งยืน โดยงานวิจัยพบวา ผล
ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสัมพันธในทางบวกตอความพึงพอใจในการ
ทํางาน ซ่ึงสงผลใหเกิดความเต็มใจที่จะรวมมือกับระบบขององคการ  รวมถึงมีการชวยเหลือการ
ทํางานของผูรวมงานทั้งภายในและภายนอกกลุมงาน  

      3.4 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานความสํานึกในหนาที่ มี
ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานประจําสมาคมสโมสรนักลงทุน 

     จากผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานความสํานึกใน
หนาที่กับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานประจําสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธปานกลางในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจ
เน่ืองมาจากพนักงานที่ทํางานตามภาระหนาที่ที่ไดกําหนดไววาเปนบทบาทและปฏิบัติงานใน
รูปแบบที่เหนือกวาระดับความตองการในการปฏิบัติงานที่ต่ําสุด เชน มีความตรงตอเวลา รักษา
ความสะอาดเรียบรอย การชวยดูแลรักษาอุปกรณภายในที่ทํางาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไมขาด
งาน ไมใชเวลาในการปฏิบัติงานไปกับเรื่องสวนตัว ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวสงผลใหพนักงานมีความ
พอใจในชีวิตความเปนอยูโดยรวมและทั้งดานความพอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานที่ทํางาน  ดาน
บรรยากาศผอนคลายในการทํางาน  ดานแรงกระตุนในการทํางาน และสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการ
ทํางานเพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Smith et al.(1983: 653-663) ที่ศึกษาพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการในกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานธนาคาร 2 แหง จํานวน 2,000 คน พบวา 
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พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ คือ พฤติกรรมการ
ชวยเหลือผู อ่ืนและพฤติกรรมการสํานึกในหนาที่และพบวาความพึงพอใจในการทํางานมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืนและพฤติกรรมการสํานึกในหนาที่ 

     3.5 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานการใหความรวมมือ  
มีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานประจําสมาคมสโมสรนักลงทุนจาก
ผลการวิ จัย พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีขององคการดานการใหความรวมมือ มี
ความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานประจําสมาคมสโมสรนักลงทุน อยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธต่ํา ในทิศทางเดียวกันทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากพนักงานที่แสดงความรับผิดชอบ เชิงสรางสรรคเกี่ยวกับนโยบายขององคการ ใหความ
สนใจในที่ประชุมดวยความสมัครใจแสดงความเต็มใจในการเขาไปมีสวนรวมกับองคการติดตาม
สภาพแวดลอมตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอองคการ ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวสงผลใหพนักงานมีความ
พอใจในชีวิตความเปนอยูโดยรวมและทั้งดานความพอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานที่ทํางาน  ดาน
บรรยากาศผอนคลายในการทํางาน  ดานแรงกระตุนในการทํางาน และสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการ
ทํางานเพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เมธิพันธุ  พวงเกตุ (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตยางรถยนตแหงหน่ึง พบวาพนักงาน
ที่มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีดานการใหความรวมมือ มีความสัมพันธกับความพอใจในการ
ทํางานรวมกับองคการ ในทิศทางเดียวกัน 

 
ขอเสนอแนะ 
              ขอเสนอแนะผลการวิจัย 
   จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พนักงานประจําสมาคมสโมสรนักลงทุนพบวา 
   กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง อยูในสถานภาพโสด เปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการมีอายุงาน 2-4 ป และปฏิบัติงานที่สํานักงานใหญถือเปนกลุมเปาหมายหลักขององคการ 
ดังน้ันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับพนักงานกลุมเปาหมายกลุมน้ี ซ่ึงจะสงผลใหองคการสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพใหมากยิ่งขึ้นตอไป  และจากการวิจัย ขอเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่อาจ
เปนประโยชนตอผูบริหาร โดยพิจารณาจากผลการศึกษาดังน้ี 
        1. ขอมูลสวนบุคคล พบวา เพศ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนงงาน อายุงาน และ
สาขาที่ปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ถือเปนสิ่งที่ดี
ดังนั้นองคการสามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับพนักงานในองคการไดอยาง
ไมจํากัด เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนง และอายุงาน ตางจากองคการอื่นที่ลักษณะสวน
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บุคคลตางกันทําใหองคการตองจัดกิจกรรมหรือโครงการ แยกตามลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน
ทําใหตองเสียคาใชจายขึ้นเพราะตองมีหลากหลายกิจกรรม  

       2. จากผลการวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานประจําสมาคมสโมสรนัก
ลงทุน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในแตละดาน ดังน้ี  

  2.1 ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ พนักงานมีความคิดเห็นของ
พนักงานอยูในระดับไมดี โดยขอคาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเม่ือเทียบกับคนอ่ืนที่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะคลายคลึงหรือระดับเดียวกับขาพเจา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผูบริหารควรมี
การกําหนดคางาน และกําหนดหนาที่งานของแตละระดับ ตําแหนงใหชัดเจน และมีการสื่อสารให
พนักงานทุกคนทราบอยางทั่วถึง เพ่ือพนักงานจะไดรับรูวาในแตละตําแหนงหนาที่มีคางานที่
แตกตางกันอยางไร ซ่ึงคางานคือตัวสะทอนคาจางที่จะไดรับในตําแหนงน้ัน ๆ สวนในประเด็น
คาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเม่ือเทียบกับคาใชจายในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน มีระดับความคิดเห็นไม
ดี ดังน้ัน องคการควรรีบดําเนินการศึกษาโครงสรางของอัตราเงินเดือน และผลตอบแทนประจําป ให
สอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบันที่ราคาสินคาอุปโภคและบริโภค มีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 
และสอดคลองกับอัตราเงินเดือนขององคการอื่น ๆ ที่ดําเนินธุรกิจคลายคลึงหรือเหมือนกับองคการ 
เพ่ือใหพนักงานสามารถมีรายไดที่เพียงพอตอความเปนอยู โดยชวยลดอัตราการลาออกของ
พนักงานไดเพ่ิมขึ้นอีกดวย 

  2.2 ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดับดี โดยขอการจัดวางเครื่องใชสํานกังานตาง ๆ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ดังน้ันองคการ
จึงควรรีบในสํารวจ ตรวจสอบ และออกแบบ การจัดวางเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ใหถูกตอง
เหมาะสมตอการใชงาน เพราะอุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เปนเครื่องมือที่พนักงานใชเปน
ประจําในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทํางาน สําหรับขอ
สภาพแวดลอมในการทํางานพนักงานมีความคิดเห็นในระดับดี ซ่ึงองคการควรรักษาใหพนักงานมี
ความรูสึกดีตอไป เชน ใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ ที่จะทํา
ใหองคการเกิดความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น  

  2.3  ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล พนักงานมีความคิดเห็นในระดับดี 
ในทุก ๆ ขอ ดังน้ันองคการควรรักษาใหพนักงานมีความรูสึกที่ดีตอไป เชน การจัดฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถอยางสมํ่าเสมอ การนําระบบใหม ๆ เขามาใชในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคเชน Competency KPI BSC  

  2.4 ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดับปานกลาง  โดยขอสมาคมมีความมั่นคง มีความคิดเห็นในระดับดี  อาจเนื่องมาจากองคการ
เปนหนวยงานเดียวที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการประกอบธุรกิจการบริการแกบริษัทที่ไดรับ
สงเสริมการลงทุน ถือวาองคการประกอบธุรกิจแบบผูกขาด ยอมมีความมั่นคง ไมตองแขงขัน ซ่ึง
พนักงานไดรับทราบและรับรูเร่ืองดังกลาว ทําใหพนักงานมีความเชื่อม่ันวาองคการจะม่ันคง
เชนเดียวกับองคการของราชการ  และของานที่ขาพเจาทําอยูมีความกาวหนา มีความคิดเห็นใน
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ระดับปานกลาง ดังน้ันองคการควรจัดใหมีระบบการพัฒนาความกาวหนาในงาน (Career 
Development) มีการวางแผนเกี่ยวกับหนาที่ของพนักงาน มีการผังทดแทน (Succession Plan) 
จัดทําสายทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ซ่ึงจะชวยใหพนักงานมองเห็นความกาวหนาใน
การทํางานกับองคการอยางเปนระบบ แตทั้งน้ี เน่ืองจากการจัดทําระบบการพัฒนาความกาวหนาใน
งานมีลักษณะงานที่คอนขางละเอียดออน และตองไดรับความรวมมือกับผูเกี่ยวของหลายฝาย ซ่ึง
ควรที่จะคอยเปนคอยไป ดังน้ันในชวงแรกอาจเริ่มจากฝายบริหารกอน เน่ืองจากเปนคนกลุมนอยที่
สามารถดูแลไดทั่วถึง แลวจึงคอยเร่ิมใชกับกลุมอ่ืน ๆ ตอไป 

  2.5 ดานการบูรณาการทางสังคม พนักงานมีความคิดเห็นในระดับดี ในทุกๆขอ 
ดังน้ันองคการควรรักษาใหพนักงานมีความรูสึกที่ดีตอไป และควรใหความสําคัญกับการสื่อสารใน
องคการโดยจัดระบบการสื่อสารใหเปน 2 ทางคือ ผูบังคับบัญชาใหขอมูลขาวสารแกผูใตบังคับบญัชา 
(Top-down) อยางมีประสิทธิภาพ คือ ชัดเจน ครอบคลุม ทันเวลา ในขณะเดียวกันก็มีการรับฟง
ขอมูลขาวสารจากผูใตบังคับบัญชา (Bottom-up) เพ่ือเขาใจปญหา ความรูสึก ความคิด ความ
ตองการของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข นอกจากนี้ควรสงเสริมใหมีการสื่อสารใน
แนวราบระหวางผูปฏิบัติงาน ตางๆ ในองคการเพื่อทราบความเปนไปขององคการ และควรสงเสริม
การทํางานเปนทีมดวย  

  2.6 ดานประชาธิปไตยในองคการ พนักงานมีความคิดเห็นในระดับดี โดยขอทุก
คนในหนวยงานเคารพสิทธิสวนบุคคลซึ่งกันและกัน มีความคิดเห็นในระดับดี ซ่ึงองคการควรรักษา
ใหพนักงานมีความรูสึกดีตอไป และขอเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง ดังนั้น องคการควรสงเสริม สนับสนุน และใหอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นในการทํางาน เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการออกแบบการทํางานและสถานที่ทํางานของ
ตนเอง และตองพยายามสื่อสาร แสดงออกเพื่อใหพนักงานรับรูวา การแสดงความคิดเห็นไมใชการ
ขัดแยงหรือการกระทําผิดระเบียบใด ๆ ขององคการ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการกลาแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องตาง ๆ   

  2.7 ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน พนักงานมีความคิดเห็นใน
ระดับดีในทุกขอ ดังนั้น องคการควรรักษาใหพนักงานมีความรูสึกที่ดีตอไป เชน องคการมีการ
กําหนดระยะเวลาการทํางานลวงเวลาของพนักงานใหมีความชัดเจน เพ่ือใหพนักงานสามารถจัดสรร
เวลาสวนตัวกับเวลางานไดอยางเหมาะสม หรือมีกิจกรรมผอนคลายจากการทํางาน โดยใหสมาชิก
ในครอบครัวของพนักงานไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่องคการจัดขึ้น เชน Family Day หรือกิจกรรม
กลุม ชมรม สําหรับสมาชิกที่มีความสนใจเหมือนกัน โดยองคการใหการสนับสนุนงบประมาณ ซ่ึง
อาจสงเสริมใหพนักงานมีความรูสึกที่ดียิ่งขึ้น และสามารถรักษาระดับความคิดเห็นที่ดีในคงอยูกับ
องคการไดตลอดไป 

 2.8 ดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคม มีความคิดเห็นในระดับดีในทุกขอ 
ดังนั้นองคการควรรักษาใหพนักงานมีความรูสึกที่ดีตอไป โดย การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สังคมอยางตอเน่ือง และใหพนักงานในองคการมีสวนรวม เชน ใหพนักงานเขียนโครงการที่ทํา
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ประโยชนเพ่ือสังคมใหองคการพิจารณา และจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่พนักงานไดคิด
ขึ้น ทําใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองคการของตนเองที่มีคาตอสังคม  

  ดวยเหตุน้ีองคการจึงตองใหการสนับสนุนและสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น 
เพราะจะสัมพันธกับการสรางประโยชนตอองคการตอไป และทําใหพนักงานเกิดความพอใจ ทําให
ทุมเททํางานแกองคการอยางเต็มที่ โดยเริ่มจากดานที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นไมดี ปานกลาง 
และ ดี ตามลําดับ  

        3. จากผลการวิจัยขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานพฤติกรรมการให
ความชวยเหลือ พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมความสํานึก
ในหนาที่ พฤติกรรมการใหความรวมมือ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมอยู
ในระดับดี ทุกดาน  มีเพียงพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืนขอ เม่ือเกิดปญหาระหวางเพ่ือนรวมงานจะ
เปนผูไกลเกลี่ย มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง ดังน้ัน สมาคมควรจัดใหมีการอบรม สัมมนาทางดาน 
EQ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ หรือมีการจัดกิจกรรมทางดานพุทธศาสนา เชน การบรรยายธรรมะ 
การฝกสมาธิ การสนทนาธรรม เพ่ือฝกใหพนักงานรูจักควบคุมอารมณ และมีการคํานึงถึงผูอ่ืนมาก
ขึ้น   

        4. จากผลการวิจัยระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคม
สโมสรนักลงทุน พบวาความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูโดยรวมอยูในระดับพอใจ แตในประเด็น
ความพอใจในชีวิตความเปนอยูในสถานที่ทํางาน และสุขภาพจิตโดยรวมที่มีตอการทํางาน มีระดับ
ความพึงพอใจเฉย ๆ ดังน้ัน องคการควรจัดสถานที่ทํางานใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน ทั้งดาน
อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน และควรมีมุมพักผอนไวสําหรับพนักงานเพื่อใชใน
การพักผอน พูดคุยกันกับเพ่ือนรวมงานระหวางวัน หรือการจัดวางอุปกรณกีฬา เชนโตะปงปองที่
สามารถใหพนักงานไดเลนกีฬาในระหวางพักกลางวันหรือชวงเย็นได สิ่งตาง ๆ เหลานี้ชวยให
พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได 

       5. คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ดังน้ัน องคการควรใหความสําคัญการพัฒนาใน
สิ่งที่สงผลใหระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น เชน การปรับปรุงสถานที่ใหมี
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดวางเครื่องใชอุปกรณสํานักงานตาง ๆ ใหเปนระเบียบ 
และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน  การจัดใหมีสายทางเดินของตําแหนง 
(Career Path) การ เปดโอกาสในการแสดงความสามารถของพนักงาน เพ่ือความกาวหนาในหนาที่
การงาน สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีมและใชความเสมอภาคและยุติธรรมในการบริหารงานและ
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ทั้งการปรับเงินเดือนประจําป และการพิจารณาเลื่อนตําแหนง  
โดยดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานบูรณา
การทางสังคม ดานประชาธิปไตยในองคการ และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานในระดับต่ํา และดานความ
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เกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พนักงานในระดับปานกลาง 

       6. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมมีความสัมพันธกับความพอใจใน
ชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน ดังน้ัน องคการควรมีการประกาศยกยองให
รางวัลแกบุคคลหรือหนวยงานที่มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ มีผลงานดีเดนและได
กระทําความดีใหเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไปเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติตอไป อีกทั้งเปน
การจูงใจใหคนดีคนเกงภูมิใจในตนเองและมุงม่ันตั้งใจทํางานตอไป เม่ือพนักงานไดรับการยกยอง
ยอมรับจากกลุม ก็จะมีสวนชวยใหพนักงานมีความพอใจในการทํางานกับองคการเพิ่มมากขึ้นโดย
ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืนและดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ มีความสัมพันธในระดับ
ปานกลาง สวนดานพฤติกรรมการใหความรวมมือมีความสัมพันธในระดับต่ํา 
 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
   เพ่ือใหผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนมากขึ้นผูวิจัยขอ
เสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

      1. การประเมินพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานในครั้งน้ี ทําการ
ประเมินโดยพนักงานเปนผูประเมินตนเอง ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการประเมินพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการโดยใหหัวหนางานหรือเพ่ือนรวมงานเปนผูประเมิน 

      2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางธุรกิจที่คลายกัน เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานแตละบริษัทวามีความ
แตกตางกันหรือไม และแตกตางกันในตัวแปรใด เพ่ือนําผลที่ไดมาใชเปนกรอบในการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

      3. ควรขยายขอบเขตการศึกษาวิจัย ใหครอบคลุมตัวแปร ปจจัยอ่ืนๆ และสาเหตุที่
สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงาน เชน ปจจัยสวนบุคคล วัฒนธรรม
องคการ เปนตน 

      4. ควรมีการศึกษาผลที่เกิดจากพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เชน ผลการ
ปฏิบัติงาน แนวโนมการลาออกของพนักงาน เปนตน 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และความ
พอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุนประจําสํานักงานใหญ 
และสํานักงานจังหวัดชลบุรี 
 

คําชี้แจง 
- โปรดทําเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทานมากที่สุด

ในแตละคําถาม 
- แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน 
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคการ 
สวนที่ 4 ความพอใจในชีวติความเปนอยู 
 

สวนที่ 1   ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 
 (     ) ชาย  (     )  หญิง 
 
2. สถานภาพสมรส 
 (     )  โสด  (     )  สมรส/อยูดวยกัน      

(     )  หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 
3. ระดับตําแหนงงาน 
 (     )  ปฏิบัตกิาร (     )  หัวหนาทีม 
 (     )  หัวหนาแผนก/หัวหนาฝาย 
 
4. อายุงาน 
 (     )  ต่ํากวา/เทากับ 1 ป  (     )  2 - 4 ป 
 (     )  5 – 7 ป    (     )  8 ปขึ้นไป 
 
5. สาขาที่ปฏบิัติงาน 
 (     )  สํานักงานใหญ (     ) สํานักงานจังหวัดชลบุรี 
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สวนที่ 2 
ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย /  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว 
 
1.ดานคาตอบแทนทีเ่ปนธรรมและเพยีงพอจากสมาคมสโมสรนักลงทุน 
1.1 คาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเม่ือเทียบ  ไมเพียงพอ........; ....... ;....... ; ........ ;...... ; เพียงพอ 
     กับคาใชจายในภาวะเศรษฐกิจปจจุบนั                 1       2      3      4       5 
       
1.2 คาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับเม่ือเทียบ   ไมเปนธรรม........; ....... ;....... ; ........ ;...... ;เปนธรรม 
      กับคนอื่นที่ปฏิบตัิงานในลักษณะคลายคลึง                     1       2      3      4       5 
      หรือระดับเดียวกบัขาพเจา 
 
2. ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยตอชวีิตของทาน 
2.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน   ไมปลอดภัย........; ....... ;........; ........ ;...... ; ปลอดภัย 
               1       2      3      4       5 
 
2.2 การจัดวางเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ   ไมปลอดภัย........; ....... ;........; ........ ;...... ; ปลอดภัย 
                       1       2      3      4       5 
 
3.ดานการพัฒนาความสามารถของพนักงานในสมาคมสโมสรนักลงทุน 
3.1 ขาพเจามีโอกาสพัฒนาความรู  ไมมีเลย........; ....... ;........; ........ ;...... ; มีมาก 
     ความสามารถในการทํางาน     1       2      3      4       5 
 
3.2 ขาพเจาไดรับการสงเสริมใหศึกษา  นอย........; ....... ;........; ........ ;...... ; มาก 
     หาความรูเพ่ิมเติม             1      2      3      4       5 
 
4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานของพนักงานในสมาคมสโมสรนักลงทุน 
4.1 งานที่ขาพเจาทําอยู      ขาดความกาวหนา........; ....... ;........; ........ ;...... ; มีความกาวหนา 
     มีความกาวหนา                       1      2      3      4       5 
 
4.2 สมาคมมีความมั่นคง      ขาดความมั่นคง........; ....... ;........; ........ ;...... ; มีความมั่นคง 
            1       2      3       4      5 
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5.ดานบูรณาการทางสังคม 
5.1 สัมพันธภาพของพนักงานในสมาคม  ไมดี.........; ........ ;........; ........ ;...... ; ดี 
              1       2      3      4       5 
  
5.2 สัมพันธภาพของขาพเจากับเพ่ือนรวมงาน ไมดี.........; ........ ;........; ........ ;...... ; ดี 
              1       2      3      4       5 
 
6.ดานประชาธิปไตยในสมาคมสโมสรนักลงทุน 
6.1 สมาคมเปดโอกาสใหทุกคนแสดง ไมเปดโอกาส.........; ........ ;........; ........ ;...... ; เปดโอกาส 
     ความคิดเห็นอยางเสรี    1       2      3      4       5 
 
6.2 ทุกคนในหนวยงานของขาพเจา ไมเคารพสิทธ.ิ........; ........ ;........; ........ ;...... ;  เคารพสิทธ ิ
     เคารพสิทธิสวนบุคคลซึง่กันและกัน   1       2      3      4       5 
 
7. ดานความสมดุลระหวางงานกับชวีิตสวนตวั 
7.1 โอกาสที่ไดพบปะสังสรรคกับเพ่ือน  ไมมี.........; ........ ;........; ........ ;....... ; มี 
      นอกเวลางาน             1       2      3      4       5 
 
7.2 เวลาทํางานและเวลาพกัในแตละวัน  ไมพอใจ.........; ........ ;........; ........ ;...... ; พอใจ 
           1       2      3      4       5 
 
8.ดานความเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมในสมาคมสโมสรนักลงทุน 
8.1 ความภาคภูมิใจที่ไดเปนพนักงานสมาคม ไมภูมิใจ.........; ........ ;........; ........ ;...... ; ภูมิใจ 
           1       2      3      4       5 
 
8.2 การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ  ไมมี.........; ........ ;........; ........ ;....... ; มี 
     สังคมของสมาคม            1       2       3       4       5 
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สวนที่ 3  
ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในสมาคมสโมสรนกัลงทุน 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย /  ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของทานมากที่สุด 
 

1.ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลอืเพื่อนรวมงาน 
1.1 ขาพเจาชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน บอยครั้งมาก.........; ........ ;........; ........ ;....... ; ไมเคย 
     ที่มีปญหาในการทํางาน            5       4       3       2       1 
 

1.2 ขาพเจาใหความชวยเหลือและ บอยครั้งมาก.........; ........ ;........; ........ ;....... ;ไมเคย 
     ใหคําแนะนําแกพนักงานใหม    5      4       3       2      1 
 
2.ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน 
2.1 เม่ือขาพเจาตองทํางานรวมกับ   ทุกครั้ง.........; ........ ;........; ........ ;....... ;ไมเคยเลย 
     ผูอ่ืนขาพเจามักพูดคุยและสราง       5       4       3       2      1 
     สัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน 
 
2.2 เม่ือเกิดปญหาระหวางเพื่อนรวม         ทุกครั้ง........; ........ ;........; ........ ;........ ;ไมเคยเลย 
     งาน ขาพเจาจะเปนผูไกลเกลีย่      5       4       3       2      1 
 

3.ดานพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นของพนักงาน 
3.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ      ทุกครั้ง........; ........;........;........ ;....... ;ไมสามารถควบคุมได 
     ของขาพเจาเมื่อเกิดความขัดแยงกับ        5      4      3      2      1 
     บุคคลในที่ทํางาน 
 

3.2 ความสามารถในการควบคุมอารมณ    ทุกครั้ง.........; ........ ;........;........ ;...... ;ไมสามารถควบคุมได 
     ของขาพเจาเมื่อขาพเจาทําผิดและ       5       4       3      2      1 
     ถูกวากลาวตักเตือนจากหัวหนา 
 
4.ดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ 
4.1 ขาพเจาเอาใจใสปฏิบตัติามกฎ        เปนจริงอยางมาก.......; ....... ; .......; .......; ...... ;ไมเปนจริงเลย 
     ระเบียบของสมาคม        5      4       3      2      1 
 
4.2 เม่ือขาพเจาพบอุปกรณเครื่องใช เปนจริงอยางมาก.......; ....... ; .......; .......; ...... ;ไมเปนจริงเลย 
     สํานักงานชํารุดขาพเจาแจงไปยัง       5      4       3      2      1 
     แผนกธุรการ 
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5.ดานพฤติกรรมการใหความรวมมือ 
5.1 ขาพเจามีสวนรวมในการจัดหรือเขา         บอยครั้งมาก.......; …..; …..; ……; …..;ไมเคยเลย 
      รวมกิจกรรมกับสมาคม          5     4      3     2     1 
 
5.2 เม่ือสมาคมขอความรวมมือในเรื่อง   ใหความรวมมือ.......; …..; .…..; ……; …..;ไมใหความรวมมือ 
      ตางๆ นอกเหนือจากงานขาพเจา      5     4      3      2    1 
      ใหความรวมมือเสมอ 
 

สวนที่ 4  
ขอมูลเก่ียวกับความพอใจในชีวิตความเปนอยู 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย /  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว 
 
ทานมีความรูสึกอยางไรในประเด็นตาง ๆ ตอไปน้ี 
1. ความเปนอยู   พอใจอยางยิ่ง.........; ........ ;........; ........ ;....... ;ไมพอใจอยางยิ่ง 
      5       4       3      2      1 
 
2. บรรยากาศในการทํางาน มีความผอนคลาย.........; ........ ;........; ........ ;....... ;มีความเครียด 
          5       4       3      2      1 
 
3. แรงกระตุนในการทํางาน มีแรงกระตุนมาก.........; ........ ;........; ........ ;....... ;ขาดแรงกระตุน 
          5       4       3      2      1 
 
4. สุขภาพจิตโดยรวมที่มี   มีความสุขมาก.........; ........ ;........; ........ ;....... ;มีความกดดันมาก 
   ตอการทํางาน       5       4       3       2      1 
 

-------------------------------------------------------- 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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