ทัศนคติ ต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
และพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การและสังคม
ของพนักงานบริ ษทั เอกชน1
Attitudes toward Sufficiency Economy Philosophy, Quality of Work
Life, and Social and Organizational Citizenship Behaviors of
Employees in a Private Company
พัชรี ปานแก้ว2
Patcharee Pankaew
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวติ การท�ำงาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์การและสังคม รวมทัง้ ศึกษาความสามารถในการท�ำนายพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคมของทัศนคติตอ่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณภาพชีวติ การท�ำงาน ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็นพนักงาน
บริษทั เอกชนแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 352 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม ซึง่ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั และความ
ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า 1) ทัศนคติตอ่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม 2)
คุณภาพชีวติ การท�ำงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์การและสังคม และ 3) ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.
บังอร โสฬส เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา
2
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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คุณภาพชีวติ การท�ำงาน สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การและสังคมได้รอ้ ยละ 32.3 และ 32.5 ตามล�ำดับ  จากผลการวิจยั ทีพ่ บมีขอ้ เสนอ
ข้อเสนอแนะคือ การเพิม่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคมแก่พนักงาน
นัน้ องค์การหรือผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องควรส่งเสริมให้พนักงานมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพิม่ ขึน้ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ การท�ำงานของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ควรท�ำการวิจยั เพือ่ ศึกษาหาวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ การท�ำงานต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: 1. ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 2. คุณภาพชีวติ
      การท�ำงาน. 3. พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม.
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Abstract
The objectives of this research were to study the relationships among
attitudes toward sufficiency economy philosophy, quality of work life, and social
and organizational citizenship behaviors, and to study the ability to predict social
and organizational citizenship behaviors of attitudes toward sufficiency economy
philosophy and quality of work life. Data was collected from samples of 352
employees in a private company. Questionnaires were used as a tool for collecting
data and analyzed by the Pearson’s Product Moment correlation coefficient and
stepwise multiple regression analysis for hypothesis testing.
The results of this study revealed that: (1) Attitudes toward sufficiency
economy philosophy were positively related to social and organizational citizenship
behaviors; (2) Quality of work life as a whole was positively related to social and
organizational citizenship behaviors of employees and (3) Attitudes toward
sufficiency economy philosophy and quality of work life could forecast organizational
citizenship behaviors and social citizenship behaviors at 32.3 and 32.5 percent
respectively. The findings could suggest that to increase social and organizational
citizenship behaviors, organization or stakeholders should aim to improve attitudes
on sufficiency economy and develop the quality of work life continuously. Future
study should investigate effective training and development methods for improving
attitudes toward sufficiency economy philosophy and quality of work life.
Keywords: 1. Attitudes toward sufficiency economy philosophy. 2. Quality of
     work life. 3. Social and Organizational citizenship behaviors.
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ที่มาและความส�ำคัญ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของโลกทีต่ อ้ งเผชิญกับความท้าทายจากกระแส
โลกาภิวตั น์ ท�ำให้องค์การต้องเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพือ่ การเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ทุนทางปญั ญา และก้าวทันการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่หยุด
ยัง้ (ธงชัย สมบูรณ์, 2549 : 13-14) การสร้างองค์การรวมทัง้ สังคมทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วาม
เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นเป็ นความปรารถนาสูงสุดทีท่ ุกองค์การต้องการสร้างให้เกิดขึน้
ั ยทีส่ ำ� คัญ
(ผลิน ภูจ่ รูญ, 2551 : 202-224) โดยมีการมุง่ เน้นทีท่ รัพยากรมนุษย์ซง่ึ เป็นปจจั
ทีส่ ดุ ในการพัฒนาและสร้างความส�ำเร็จขององค์การและสังคม (ธงชัย สมบูรณ์, 2549 :
9) หลายองค์การได้ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ ส่งเสริมให้
บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (Bolino, Turnley and Bloodgood,
2002 : 505-522) นอกจากพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การแล้ว ทัง้ องค์การ
และสังคมมีการมุง่ หวังให้บคุ ลากรขององค์การมีพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีของสังคม
ด้วย เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าควบคูก่ นั ไปทัง้ องค์การและสังคม
ดังจะเห็นได้จากการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างกว้างขวางและแพร่
หลายในการพัฒนาและแก้ปญั หาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม (อภิชยั พันธเสน,  
2549 : 3) หลายองค์การมีการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กบั
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยมุง่ เน้นทีเ่ ป้าประสงค์และกิจกรรมภายในองค์การ
เช่น การพัฒนาและการจัดการสภาพแวดล้อม เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรกระท�ำพฤติกรรม
ที่ดใี นการสร้างความสงบสุขของคนทุกคนในสังคม และการเติบโตอย่างยังยื
่ นของ
องค์การ (สมบัติ กุสมุ าวลี, 2553 : 293-335) มีการกล่าวถึงคุณภาพชีวติ การท�ำงานว่า
ั ยส�ำคัญทีช่ ว่ ยส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้บคุ คลเกิดความรูส้ กึ
เป็นอีกหนึ่งปจจั
ทีด่ ตี อ่ ตนเอง ต่องานและองค์การ อันน�ำไปสูก่ ารพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ขององค์การ (Organ and Bateman, 1991)
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกศึกษาในบริษทั เอกชนแห่งหนึ่ง ซึง่ เป็ นบริษทั ผลิต
และจ�ำหน่ายของเล่นทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันเศรษฐกิจพอเพียง
แห่งชาติดว้ ยการน� ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในธุรกิจหลังจากประสบ
ผลกระทบจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ และให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวติ การท�ำงานของ
พนักงาน โดยมีการน�ำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานมา
ใช้ในการบริหารภายในองค์การ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติตอ่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวติ การท�ำงาน และพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม รวมทัง้ ศึกษาความสามารถในการท�ำนายพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม ของทัศนคติตอ่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
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เพียง และคุณภาพชีวติ การท�ำงานของพนักงานบริษทั ดังกล่าว เพือ่ เป็ นองค์ความรูท้ าง
วิชาการและการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์ วางแผน และการบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ เพือ่ บรรลุตามเป้าหมายขององค์การต่อไป
จุดมุ่งหมายในการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง คุณภาพชีวติ การท�ำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม
ของพนักงาน
2) เพื่อศึกษาความสามารถในการท�ำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การและสังคม โดยทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิต
การท�ำงานของพนักงาน
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การและสังคม
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การว่า เป็นพฤติกรรมของพนักงานทีอ่ งค์การไม่ได้กำ� หนดไว้ให้ปฏิบตั ิ เกิดจากการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่ได้เกีย่ วข้องกับการให้รางวัลหรือการลงโทษโดยตรง แต่พนักงาน
มีความเต็มใจกระท�ำเพือ่ ให้การด�ำเนินงานขององค์การเป็ นไปอย่างดี (Schnake and
Dumler, 1997 : 216-229) โดยเป็ นพฤติกรรมทีช่ ่วยส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิด
ประสิทธิภาพภายในองค์การ (Johns, 1996 : 149) ส�ำหรับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีของสังคมพิจารณาไปทีพ่ ฤติกรรมของการเป็ นพลเมืองทีด่ ี ซึง่ Sherwood (1974 :
24-28 อ้างถึงใน ประไพ เจนคง, 2541 : 37) กล่าวว่า การเป็ นพลเมืองทีด่ จี ะต้องเริม่
ด้วยการเป็นสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัวเป็นประการแรก ประการทีส่ อง จะต้องเป็นสมาชิก
ทีด่ ขี องโรงเรียน และประการสุดท้าย จะต้องเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมด้วย ดวงเดือน พัน
ธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจั จนึก (2520 : 1-2) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการ
เป็ นพลเมืองดีว่า หมายถึง การมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีม่ ี
ระเบียบวินัย มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และการค�ำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่ นตัว  กล่าวได้วา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม หมาย
ถึง การกระท�ำทีช่ ว่ ยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานขององค์การ
และสร้างความสงบสุขให้แก่สงั คม
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้น�ำแนวคิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
จาก Organ, Podsakoff and MacKenzie (2006 : 26) และแนวคิดพฤติกรรมการเป็ น
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สมาชิกทีด่ ขี องสังคม ได้แก่ แนวคิดลักษณะความเป็ นพลเมืองดี (Fenton, 1967 : 25 ;
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2519 : 16-22 ; โกวิท ประวาลพฤกษ์ … และคนอืน่ ๆ, 2523 :
85-86 ; กระมล ทองธรรมชาติ … และคนอืน่ ๆ, 2546) และพฤติกรรมของคนดีทเ่ี ก่งตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550
: 56-57) มาวิเคราะห์และสรุปเป็ นองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การและสังคม โดยแบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบคือ 1) พฤติกรรมตามคุณธรรม หมาย
ถึง การกระท�ำทีแ่ สดงออกถึงการช่วยเหลือผูอ้ ่นื การค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวม และ
การกระท�ำทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผอู้ น่ื   2) พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม หมายถึง
การกระท�ำทีแ่ สดงออกถึงการให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการแสดง
ความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อองค์การและสังคม  3) พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่
หมายถึง การกระท�ำทีแ่ สดงออกถึงความมีระเบียบวินยั รับผิดชอบในหน้าทีข่ องตนเอง
และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขององค์การและสังคม  4) พฤติกรรมจงรักภักดี หมายถึง
การกระท�ำทีแ่ สดงออกถึงความผูกพัน ความภาคภูมใิ จ และการปกป้องชื่อเสียงของ
องค์การและสังคม และ 5) พฤติกรรมการพัฒนาตนเอง หมายถึง การกระท�ำทีแ่ สดงออก
ถึงการคิดริเริม่ สร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล รวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่ามี
ั ยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การหลายเรือ่ ง เช่น การ
ปจจั
วิจยั ของพนิดา ศรีโพธิ ์ทอง (2550 : 69) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวติ
ในการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ซึง่
ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความรูส้ กึ ด้านบรรทัดฐาน และคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
ด้านชีวติ การท�ำงาน ด้านเป้าหมายการท�ำงานแบบดัง้ เดิม สามารถร่วมกันพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การในภาพรวมได้รอ้ ยละ 35 ยิง่ ไปกว่านัน้ การ
เป็นองค์การแห่งความพอเพียง ความมีเหตุมผี ล การมีภมู คิ มุ้ กันในตน การรับรูค้ ณ
ุ ความ
ดี ความสุขในการท�ำงานและการสนับสนุนจากองค์การ สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรม
การเป็นสมาชิทด่ี ขี ององค์การได้รอ้ ยละ 66.10 (ชนะพล ชัยทัพ, 2555 : 8) จากการศึกษา
ข้างต้นท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพ
ชีวติ การท�ำงาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม
ทัศนคติ ต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ส�ำ นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ คณะ
อนุกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง (2547) ได้เสนอรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง
ในลักษณะ 3 ห่วงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี
โดยอยูภ่ ายใต้ 2 เงือ่ นไขคือ ความรู้ และคุณธรรม ทัง้ นี้ทศั นคติ (Attitude) หมายถึง
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ความโน้มเอียงในทางบวกหรือลบทีบ่ คุ คลสะท้อนความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ สิง่ ต่างๆ รอบตัว เช่น
ตัวเอง ครอบครัว งาน เพือ่ นร่วมงาน และสังคม เป็ นต้น (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551:
43-44) ซึง่ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) ด้านความเข้าใจ (Cognitive)  2) ด้านความ
รูส้ กึ (Affective)  และ 3) แนวโน้มในการปฏิบตั ิ (Behavioral tendency) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
สรุปความหมายของทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ใช้สำ� หรับการ
ศึกษาครัง้ นี้ไว้วา่ ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความรูค้ วาม
เข้าใจหรือความรูเ้ ชิงประเมินค่าเกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรูส้ กึ
และการมีแนวโน้มในการปฏิบตั สิ ่งเสริมสนับสนุ นการด�ำรงชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน การศึกษาวิจยั ของจิณห์นิภา ชูใจ (2553 : 59) พบว่า
การรับรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ทัง้ โดยรวมและรายด้าน ส�ำหรับการศึกษาพนักงานในองค์การ โดย สมพร กรุดน้อย
(2550 : 87) พบว่า การรับรูก้ ารประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การบริหาร
จัดการองค์การโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ทีส่ อดคล้องตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รอ้ ยละ
31.90
คุณภาพชีวิตการท�ำงาน (Quality of working life)
นักวิชาการต่างประเทศ เช่น Walton (1974 : 12-14) กล่าวว่า คุณภาพชีวติ
การท�ำงานไม่ใช่เป็นเพียงแค่การก�ำหนดระยะเวลาในการท�ำงาน การมีกฎหมายคุม้ ครอง
แรงงาน หรือการจ่ายผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม  แต่ยงั รวมถึงการค�ำนึงถึงความต้องการ
และความปรารถนาให้ชวี ติ ของบุคคลในหน่วยงานดีขน้ึ ด้วย นอกจากนี้ Hackman and
Suttle (1977 : 14) กล่าวว่า คุณภาพชีวติ การท�ำงานเป็ นสิง่ สนองความผาสุก และความ
พึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ านทุกๆคนในองค์การ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ Merton
(1977 : 64-65) ซึง่ เสนอจริยธรรมการท�ำงานและสภาพการท�ำงานโดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ประเมินสภาพการท�ำงาน ความพอใจและไม่พอใจของคนงาน รวมทัง้ การบริหาร
จัดการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของผลผลิต และการได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางจาก
สังคม ซึง่ สรุปได้วา่ คุณภาพชีวติ การท�ำงาน หมายถึง การทีพ่ นักงานมีความพึงพอใจ
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึงการมีชวี ติ ความเป็นอยู่
ทีด่ ี โดย Walton (1974 : 12-14) และ Huse and Cummings (1985 : 198-199) ได้แบ่ง
องค์ประกอบคุณภาพชีวติ เป็ น 8 ด้าน ดังนี้  1) ด้านผลตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมและเพียงพอ
หมายถึง การทีพ่ นักงานได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านอย่าง
ยุตธิ รรม และสอดคล้องกับการด�ำรงชีวติ   2) ด้านสภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพ
หมายถึง สภาพแวดล้อมการท�ำงานทีไ่ ม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทางด้านร่างกาย
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และจิตใจ  3) ด้านการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน หมายถึง การทีพ่ นักงานได้รบั
โอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และได้ใช้ความสามารถอย่างเหมาะสม  4) ด้านความ
ก้าวหน้า หมายถึง การทีพ่ นักงานได้รบั โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
และมีความมันคงในงานที
่
ท่ ำ  
� 5) ด้านสังคมสัมพันธ์  หมายถึง การทีพ่ นักงานได้ปฏิบตั ิ
งานในบรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตร และมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เพือ่ นร่วมงาน  6) ด้านลักษณะ
การบริหารงาน หมายถึง การทีพ่ นักงานได้รบั ความเสมอภาคและความยุตธิ รรมในการ
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงการยอมรับฟงั ความคิดเห็นจากผูร้ ว่ มงาน  7) ด้านความสมดุลระหว่าง
งานกับชีวติ ส่วนตัว หมายถึง การทีพ่ นักงานได้รบั มอบหมายงาน และสามารถจัดสรร
เวลาระหว่างการท�ำงานและการด�ำรงชีวติ ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม  และ 8) ด้านความ
ภาคภูมใิ จในองค์การ หมายถึง การทีพ่ นักงานมีความภูมใิ จในการปฏิบตั งิ านในองค์การ
และรับรูว้ า่ องค์การมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยพบว่าคุณภาพชีวติ ในการ
ท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ และ
สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การในภาพรวมได้รอ้ ย
ละ 35 (พนิดา ศรีโพธิทอง,
2550 : 72)  และวรวรรณ บุญล้อม (2551 : 57) พบว่า
์
คุณภาพชีวติ การท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ และสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การได้รอ้ ยละ 27.7
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ศกึ ษาตัวแปรอิสระ คือ ทัศนคติตอ่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ด้านความรูส้ กึ และด้านแนวโน้มในการ
ปฏิบตั ิ และคุณภาพชีวติ การท�ำงานตามแนวคิดของ Walton (1974 : 12-14) และ Huse
and Cummings (1985 : 198-199) ซึง่ ครอบคลุมองค์ประกอบ 8 ด้าน โดยศึกษา
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคมเป็นตัวแปรตาม ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์
และสรุปองค์ประกอบไว้ 5 ประการ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 1
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คุณภาพชีวิตการท�างาน
- ผลตอบแทนทีย่ ุตธิ รรมและเพียงพอ
- สภาพการท�างานทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพ
- การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน
- ความก้าวหน้า
- สังคมสัมพันธ์
- ลักษณะการบริหารงาน
- ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว
- ความภาคภูมใิ จในองค์การ

พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของสังคม
- พฤติกรรมตามคุณธรรม
- พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
- พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่
- พฤติกรรมความจงรักภักดี
- พฤติกรรมการพัฒนาตนเอง

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุ และอายุงานในองค์การ

พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ
- พฤติกรรมตามคุณธรรม
- พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
- พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่
- พฤติกรรมความจงรักภักดี
- พฤติกรรมการพัฒนาตนเอง

ทัศนคติ ต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
- ความรูค้ วามเข้าใจ
- ความรูส้ กึ
- แนวโน้มในการปฏิบตั ิ
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ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม

พัชรี ปานแก้ว

วิ ธีการศึกษาวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื พนักงานบริษทั เอกชนแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 597
คน การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ เี ปิ ดตารางส�ำเร็จรูปของ Krejcie and
Morgan (1970 : 2) ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95 ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน
234 คน ทัง้ นี้เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ทีค่ รอบคลุมผูว้ จิ ยั ได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 352 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม  
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามปจั จัยส่วนบุคคล  2) แบบสอบถามทัศนคติ
ต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ จิ ยั ได้ยดึ ใช้แบบสอบถามของ ทิพวรรณ กิตติ
วิบลู ย์ (2554) มีจำ� นวน 17 ข้อ  3) แบบสอบถามคุณภาพชีวติ การท�ำงาน ผูว้ จิ ยั พิจารณา
เลือกใช้แบบสอบถามของ อัจฉรา เนียมหอม (2551 : 50) ซึง่ ได้รวบรวมและดัดแปลง
ข้อค�ำถามจากแบบสอบถามของ บุษยาณี จันทร์เจริญสุข (2538 : 34) ทีส่ ร้างขึน้ ตาม
แนวคิดของ Huse and Commings (1985 : 198-199) และแบบสอบถามของ มณีรตั น์
ไพรรุง่ เรือง (2541 : 36) ทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดของ Walton (1974 : 12-14) มีจำ� นวน
32 ข้อ   4) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
แบบสอบถามฉบับนี้ขน้ึ เอง มีจำ� นวน 20 ข้อ  และ 5) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี องสังคม ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามฉบับนี้ขน้ึ เอง มีจำ� นวน 20 ข้อ ซึง่ มี
การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดยเทียบ
เคียงกับแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานของแบบวัด และท�ำการตรวจสอบความชัดเจน
ถูกต้องของข้อความในข้อค�ำถาม รวมทัง้ ความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
จากนัน้ ท�ำการหาคุณภาพรายข้อและทัง้ ฉบับของแบบสอบถามแต่ละฉบับ โดยใช้การ
หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discriminate t-value) และหาความสัมพันธ์รายข้อกับทัง้
ฉบับ (Item-total correlation) กับพนักงานบริษทั เอกชนแห่งหนึ่งทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง
กับกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 100 คน โดยท�ำการคัดเลือกข้อค�ำถามทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
คือ Discriminate t-value (t) มากกว่าหรือเท่ากับ 1.970 ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
และ Item-total correlation (r) อยูร่ ะหว่าง 0.2 ถึง 0.8 มาใช้ในการวิเคราะห์  แล้วท�ำการ
ค�ำนวณหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ ได้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาแบบ
Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5
เท่ากับ 0.872, 0.886, 0.873 และ 0.843 ตามล�ำดับ
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วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จัดท�ำหนังสือขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และน�ำไปส่งด้วยตนเองที่
ฝา่ ยบุคคลของบริษทั ทีท่ ำ� การศึกษา แล้วท�ำการชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั กับเจ้า
หน้ าที่ฝ่ายบุคคลที่ให้ความอนุ เคราะห์ในการด�ำเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน ซึง่ ได้รบั แบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์และสามารถน�ำมาใช้
ในการวิเคราะห์ได้จำ� นวน 352 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 88 ของจ�ำนวนแบบสอบถามทีด่ ำ� เนิน
การแจกกับกลุม่ ตัวอย่าง
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ั ย
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตพิ รรณนาในการการหาค่าความถี  ่ และค่าร้อยละเพือ่ อธิบายปจจั
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั
และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) แบบขัน้ ตอน
(Stepwise) เพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคมของพนักงานบริษทั
เอกชน
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวติ การท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคมของพนักงานบริษทั เอกชน
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพ
ชีวติ การท�ำงานสามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและ
สังคมของพนักงานบริษทั เอกชนได้มากกว่า ร้อยละ 30
ผลการวิ จยั
ั ยส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมากกว่า
ผลการวิเคราะห์ปจจั
ครึง่ เป็ นเพศหญิงและมีสถานภาพสมรส โดยมีการศึกษาต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีอายุและอายุงานในองค์การคละกันในทุกระดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างทัศนคติต่อหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม
ของพนักงานทัง้ โดยรวมและรายด้านอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (rs > .134, ps < .01)
ดังแสดงในตารางที่ 1. กล่าวคือ พนักงานทีม่ ที ศั นคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
11

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม

พัชรี ปานแก้ว

เพียงโดยรวมและรายได้ในระดับสูง เป็ นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
และสังคมทัง้ โดยรวมและรายด้านในระดับสูงด้วย ผลทีพ่ บนี้จงึ สนับสนุนสมมติฐานที่ 1
ทีต่ งั ้ ไว้
ตารางที ่ 1. ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม
ตัวแปร
โดยรวม องค์การ
สังคม
1.1 องค์การ
สังคม
1.2 องค์การ
สังคม
1.3 องค์การ
สังคม
หมายเหตุ:
		

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม
โดยรวม 3.1
3.2
3.3
3.4
.348** .330** .171** .279** .162**
.378** .349** .226** .235** .175**
.303** .308** .141** .247** .126**
.327** .297** .192** .188** .154**
.321** .328** .134** .271** .137**
.346** .349** .192** .196** .154**
.307** .243** .183** .226** .174**
.338** .288** .223** .247** .160**

3.5
.297**
.328**
.260**
.303**
.274**
.307**
.261**
.265**

** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี ่ ะดับ .01
* มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี ่ ะดับ .05

ก�ำหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ดังนี้
1. ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
    พอเพียง          
    องค์การและสังคม
    1.1 ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
    3.1 พฤติกรรมตามคุณธรรม
    1.2 ด้านความรูส้ กึ
    3.2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
    1.3 ด้านแนวโน้มในการปฏิบตั ิ
    3.3 พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่
					
    3.4 พฤติกรรมความจงรักภักดี    
		
    3.5 พฤติกรรมการพัฒนาตนเอง
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ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพือ่ ทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบความ
สัมพันธ์ทางบวกระหว่างคุณภาพชีวติ การท�ำงานโดยรวม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์การและสังคมโดยรวมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (rs > .488, ps < .01) กล่าว
คือ พนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานโดยรวมในระดับสูง เป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคมโดยรวมในระดับสูงด้วย นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์รายด้านส่วนใหญ่พบความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(rs > .100, ps < .05) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างรายด้าน 5 คู่ (ดังแสดงในตาราง
ที่ 2.) ทัง้ นี้ผลทีพ่ บส่วนใหญ่สนับสนุนสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ตารางที ่ 2. ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การท�ำงาน และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม
ตัวแปร
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม
โดยรวม

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

องค์การ

.522**

.294**

.411**

.293**

.424**

.404**

สังคม

.488**

.267**

.301**

.441**

.282**

.404**

องค์การ

.316**

.172**

.258**

.202**

.246**

.228**

สังคม

.293**

.168**

.142**

.299**

.192**

.204**

องค์การ

.231**

0.046

.203**

0.079

.250**

.219**

สังคม

.243**

0.056

.100*

.289**

.102*

.291**

องค์การ

.460**

.298**

.253**

.415**

.273**

.395**

สังคม

.411**

.290**

.308**

.338**

.155**

.365**

องค์การ

.290**

.166**

.296**

.169**

.219**

.163**

สังคม

.189**

0.061

.092*

.251**

.123*

.123*

องค์การ

.402**

.291**

.255**

.221**

.299**

.345**

สังคม

.389**

.194**

.225**

.279**

.313**

.318**

องค์การ

.369**

.234**

.262**

.198**

.257**

.350**

สังคม

.417**

.269**

.358**

.288**

.156**

.417**

องค์การ

.283**

.117*

.323**

.110*

.243**

.189**

สังคม

.244**

.172**

0.076

.240**

.190**

.139**

องค์การ

.334**

.172**

.256**

.136**

.396**

.179**

สังคม

.299**

.158**

.157**

.281**

.260**

.161**

หมายเหตุ:

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ก�ำหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ดังนี้
2. คุณภาพชีวติ การท�ำงาน
   
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
    2.1 ด้านผลตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมและเพียงพอ     องค์การและสังคม
    2.2 ด้านสภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัยต่อ        3.1 พฤติกรรมตามคุณธรรม
         สุขภาพ
    3.2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
    2.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน     3.3 พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่
    2.4 ด้านความก้าวหน้า
          
    3.4 พฤติกรรมความจงรักภักดี
    2.5 ด้านสังคมสัมพันธ์    
    3.5 พฤติกรรมการพัฒนาตนเอง
    2.6 ด้านลักษณะการบริหารงาน
    2.7 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว
    2.8 ด้านความภาคภูมใิ จในองค์การ
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณโดยวิธเี พิม่ ตัวแปรอิสระแบบขัน้ ตอน
(Stepwise) เพือ่ ท�ำนายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคม โดยพบว่า
ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านแนวโน้มในการปฏิบตั ิ คุณภาพชีวติ
การท�ำงานด้านการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน ด้านสังคมสัมพันธ์และด้านความ
ภาคภูมใิ จในองค์การ สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ได้รอ้ ยละ 32.3 โดยคุณภาพชีวติ การท�ำงานด้านการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน
สามารถท�ำนายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การได้มากทีส่ ดุ ร้อยละ 21.2 รอง
ลงมาคือ ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านแนวโน้ มในการปฏิบตั ิ
คุณภาพชีวติ การท�ำงานด้านสังคมสัมพันธ์ และด้านความภาคภูมใิ จในองค์การ เพิม่ ค่า
ท�ำนายร้อยละ 5.8, 3.8 และ 1.5 ตามล�ำดับ (ดังแสดงในตารางที่ 3.)
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ตารางที ่ 3.  ผลการวิเคราะห์อ�ำนาจในการท�ำนายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ โดยทัศนคติตอ่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
ตัวท�ำนาย

R2 change

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านแนวโน้มในการปฏิบัติ
คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสังคมสัมพันธ์
ด้านกความภาคภูมิใจในองค์การ
ค่าคงที่

B

Beta

t

p

0.058

0.180 0.196 4.290 .000

0.212
0.038
0.015

0.341 0.322 6.555 .000
0.163 0.172 3.315 0.001
0.114 0.137 2.799 0.005
0.944
3.932 .000

หมายเหตุ:
R2รวม = .323,
F = 41.400, p < .01
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์อำ� นาจในการท�ำนายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี
ของสังคม พบว่า ทัศนคติตอ่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรูค้ วามเข้าใจ
และด้านแนวโน้มในการปฏิบตั ิ คุณภาพชีวติ การท�ำงานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้
ปฏิบตั งิ าน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน และด้านความภาคภูมใิ จใน
องค์การ สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมได้รอ้ ยละ 32.5
โดยคุณภาพชีวติ การท�ำงานด้านลักษณะการบริหารงานสามารถท�ำนายพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมได้มากทีส่ ดุ ร้อยละ 17.4 รองลงมาคือ ทัศนคติต่อหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านแนวโน้มในการปฏิบตั ิ คุณภาพชีวติ การท�ำงานด้านการพัฒนา
ศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน ด้านสังคมสัมพันธ์ และด้านความภาคภูมใิ จในองค์การ และ
ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรูค้ วามเข้าใจ เพิม่ ค่าท�ำนาย
ร้อยละ 6.4, 5.0, 2.0, 1.0 และ 0.8 ตามล�ำดับ (ดังแสดงในตารางที่ 4.) ผลทีพ่ บทัง้ หมด
นี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 3
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ตารางที ่ 4. ผลการวิเคราะห์อำ� นาจในการท�ำนายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
สังคม โดยทัศนคติตอ่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวติ
การท�ำงาน
ตัวท�ำนาย
R2 change B
Beta
ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
     ด้านแนวโน้มในการปฏิบตั ิ
0.064 0.105 0.142
     ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
0.008 0.094 0.119
คุณภาพชีวติ การท�ำงาน
     ด้านลักษณะการบริหารงาน
0.174 0.102 0.178
     ด้านการพัฒนาศักยภาพของ       0.05
0.169 0.199
     ผูป้ ฏิบตั งิ าน
     ด้านสังคมสัมพันธ์
0.02
0.09 0.119
     ด้านความภาคภูมใิ จใน      
0.01
0.081 0.122
     องค์การ
ค่าคงที่
1.609
หมายเหตุ:
R2รวม = .325, F = 27.747, p < .01

t

p

2.355 0.019
1.972 0.049
3.265 0.001
3.759 0
2.163 0.031
2.457 0.014
7.863 .000

การสรุป และอภิ ปรายผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ผลการศึกษาในครัง้ นี้พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างทัศนคติตอ่ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวติ การท�ำงาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การและสังคม รวมทัง้ พบว่า ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณภาพชีวติ การท�ำงาน สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การและสังคมได้มากกว่าร้อยละ 30 ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่า ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวติ การท�ำงานเป็ นปจั จัยส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและของสังคม ผลทีพ่ บบ่งชีช้ ดั เจนว่า พนักงาน
มีทศั นคติทด่ี ตี อ่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะท�ำให้พนักงานแสดงพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคมเพิม่ ขึน้ ซึง่ สนับสนุนว่าทัศนคติมบี ทบาทส�ำคัญ
ในการก�ำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2551 : 44) และ
การน� ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กบั การบริหารจัดการทรัพยากร
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มนุษย์ภายในองค์การ ช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทีด่ ขี องคนในสังคม และการเติบโต
อย่างยังยื
่ นขององค์การ (สมบัติ กุสมุ าวลี 2553 : 293-335) ผลทีพ่ บนี้สอดคล้องกับผล
ผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า การรับรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทัง้ โดยรวมและรายด้าน (จิณห์นิภา ชูใจ 2553 : 59) และผล
การวิจยั ของ สมพร กรุดน้อย (2550 : 87) ทีพ่ บว่า การรับรูก้ ารประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การบริหารจัดการองค์การโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ทีส่ อดคล้องตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ผลการศึกษาในครัง้ นี้กบ็ ง่ ชีว้ า่ พนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานทีด่ ี มีแนว
โน้มในการแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและของสังคมเพิม่ ขึน้ ซึง่
สนับสนุ นแนวคิดทีว่ ่าคุณภาพชีวติ การท�ำงานเป็ นสิง่ ทีต่ อบสนองความต้องการทีช่ ่วย
สร้างให้เกิดความพึงพอใจของพนักงานในองค์การ (Hackman and Suttle 1977) และ
เป็ นปจั จัยส�ำคัญทีพ่ นักงานให้ความสนใจ เพราะการจ้างงานในปจั จุบนั เงินเดือนหรือค่า
จ้างและสวัสดิการทีส่ งู เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เป้าหมายของพนักงานอีกต่อไป หากแต่
ต้องการบรรยากาศการท�ำงานทีเ่ กือ้ หนุนต่อความส�ำเร็จและการสร้างนวัตกรรม การได้
เป็ นตัวของตัวเองและความสมดุลในการใช้ชวี ติ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2551 : 111)
โดยครอบคลุมทัง้ ผลตอบแทนและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั โอกาสในการมีสว่ นร่วมและความ
ก้าวหน้าในองค์การ ความมันคงในงาน
่
ประเภทของงาน คุณสมบัตขิ ององค์การ และ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน (Riggio 1996 : 649-660) ซึ่งเป็ นสิง่ ทีส่ ่งผลให้
พนักงานแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคมมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ผล
การวิจยั ทีพ่ บยังสอดคล้องกับงานผลงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาซึง่ พบว่า คุณภาพชีวติ การท�ำงาน
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การได้รอ้ ยละ 27.7 (วรวรรณ
บุญล้อม 2551 : 57) ผลการวิจยั ทีพ่ บในครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า คุณภาพชีวติ การท�ำงาน
เป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิทด่ี ขี ององค์การและสังคมอย่าง
เด่นชัด รวมทัง้ สามารถท�ำนายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคมได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้
1) องค์การหรือผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องควรตระหนักและให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ การท�ำงานของพนักงานให้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยการบริหาร
จัดการคุณภาพชีวติ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบตั งิ าน และด้าน
ลักษณะการบริหารงาน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารส่งเสริมให้พนักงานในองค์การมีพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคมควบคูก่ นั
17

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม

พัชรี ปานแก้ว

2) องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิม่ ขึน้ โดยองค์การอาจน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กบั การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ ผ่านการฝึกอบรมหรือการสือ่ สารความรู้
ความเข้าใจและการเห็นประโยชน์ของการปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้พนักงานมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางทีเ่ หมาะสมในฐานะทีเ่ ป็ น
สมาชิกขององค์การและสังคมต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั
1) ผูส้ นใจในการพัฒนาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การสามารถ
ท�ำการศึกษาเกีย่ วกับวิธใี นการพัฒนาทัศนคติตอ่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณภาพชีวติ การท�ำงาน เพือ่ น�ำมาใช้ดำ� เนินการพัฒนาตามทีเ่ สนอแนะในการประยุกต์
ใช้ให้ได้ผลดีต่อไป
2) ผูส้ นใจอาจท�ำการศึกษากับปจั จัยด้านอื่นๆ ทีม่ อี �ำนาจในการร่วมท�ำนาย
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและสังคมได้เพิม่ มากขึน้ เช่น ภาวะผูน้ � ำ 
วัฒนธรรมองค์การ การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การ หรือท�ำการวิจยั ในเรือ่ งทีค่ ล้ายคลึง
กันกับพนักงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสังกัดอื่นๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่
มีความหลากหลายมากขึน้


18

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

บรรณานุกรม

ภาษาไทย
กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ.  (2546).  หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนิ น
ชีวิตในสังคม.  กรุงเทพฯ: อักษรการพิมพ์.
โกวิท ประวาลพฤกษ์ และคณะ.  (2523). แนวความคิดเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาหลัก
สูตรและการวิเคราะห์แบบเรียน. ใน เอกสารประกอบการอบรมการประเมิน
ผลหลักสูตร. กรุงเทพฯ: กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
จิณห์นิภา ชูใจ.  (2553).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอ
เพียงกับพฤติ กรรมเชิ งจริ ยธรรมของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ต้น โรงเรียนในสังกัดส�ำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในเขตอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์.
ชนะพล ชัยทัพ.  (2555).  องค์การแห่งความพอเพียง ความสุขในการท�ำงานสร้าง
พฤติกรรมทีด่ ใี นองค์การ.  มหิ ดลสาร 37 (พฤศจิกายน) : 8.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.  (2551).  พฤติ กรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน.่
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจั จนึก.  (2520).  จริ ยธรรมของเยาวชน
ไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  (2519).  วิธอี บรมเลีย้ งดูและลักษณะของเด็กไทย. วารสารคห
เศรษฐศาสตร์ 20 (มิถุนายน) : 16-25.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน.  (2550).  หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคล: ทฤษฎีและผลการวิจยั เพือ่ สร้างดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์.
วารสารพัฒนบริ หารศาสตร์ 47 (มกราคม-มีนาคม) : 27-80.
ทิพวรรณ กิตติวบิ ลู ย์.  (2554).  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ ทัศนคติ พฤติ กรรม
การด�ำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและความสุขในชีวิต
ของเกษตรกร บุคลากรในภาคเอกชนและข้าราชการไทย.  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
ธงชัย สมบูรณ์.  (2549).  การบริหารและจัดการมนุษย์ในองค์กร.  กรุงเทพฯ: ปราชญ์
สยาม.
บุษยาณี จันทร์เจริญสุข.  (2538).  การรับรู้คณ
ุ ภาพชีวิตการท�ำงานกับความผูกพัน
องค์การ: ศึกษากรณี ขา้ ราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนื อ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
19

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม

พัชรี ปานแก้ว

ประไพ เจนคง.  (2541).  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู การ		
สนับสนุนทางสังคม การบรรลุงานตามขัน้ พัฒนาการ และพฤติ กรรม
พลเมืองดีของวัยเด็กตอนกลาง ในภาคตะวันตก.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
ผลิน ภูจ่ รูญ.  (2551).  ความพอเพียงทีย่ งิ่ ใหญ่และยังยื
่ นกับการจัดการร่วมสมัยตัวแบบ
ธุรกิจล้นเกล้า.  ใน ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงกับการบริ หารการพัฒนา.
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ:
ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. หน้า 202224.
พนิดา ศรีโพธิทอง.  (2550).  ความสั
มพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพ
์
ชี วิต การท�ำงานกับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การของ
พนักงาน: กรณี ศึกษาการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มณีรตั น์ ไพรรุง่ เรือง.  (2541).  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล และคุณภาพชีวิตการท�ำ
งานของพนักงานขับรถบรรทุกที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ. วิทยา
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วรวรรณ บุญล้อม.  (2551).  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ความ
ผูกพันต่อองค์การ และพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ ของ
ข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิ คในพืน้ ที่สามจังหวัดชายเดนภาคใต้.  วิทยา
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สมบัติ กุสมุ าวลี.  (2553).  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพือ่ ความพอเพียง.  
ใน ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงกับการบริ หารการพัฒนา. ณัฏฐพงศ์ ทอง
ภักดี และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ศกึ ษา
เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  หน้า 293-335.
สมพร กรุดน้อย.  (2550).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การประยุกต์ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการบริ หารจัดการองค์การกับพฤติ กรรมการด�ำ
เนิ นชีวิตและคุณภาพชีวิตการท�ำงานของพนักงาน บริษทั จิ วเวลรี่ จ�ำกัด
(มหาชน).  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  คณะอนุกรรมการขับ
เคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง.  (2547).  เศรษฐกิ จพอเพียงคืออะไร.  กรุงเทพฯ:
คณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.   ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
20

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

อภิชยั พันธเสน.  (2549).  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับนโยบายของรัฐในประชาคม
วิจยั .  ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จยั 67, (พฤษภาคม-มิถุนายน): 3.
อัจฉรา เนียมหอม.  (2551).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์
การ คุณภาพชีวิตการท�ำงาน และความผูกพันต่อองค์การ: กรณี ศึกษา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ภาษาอังกฤษ
Bolino, M.C., Turnley, W.H. and Bloodgood, J.M.  (2002).  Citizenship Behavior
and The Creation of Social Capital.  Academy of Management Review.
27 : 505-522.
Fenton, E.  (1967).  The new social studies. New York: Holt Rinechart and
Winston.
Hackman, R.J. and Suttle, L.J.  1977.  Improving Life at Work: Behavioral
Science Approach to Organizational Change.  Santa Monica, California:
Goodyear Publishing.
Huse, Edgar F., and Cummings, Tomas G.  (1985).  Organization Development
and Change.  3rd ed.  Minnesota: West Publishing.
Johns, G.  (1996).  Organizational Behavior: Understand and Managing life
at Work.  4th ed.  New York: Harper Collins College Pub.
Krejcie, R.V. and Morgan, D.W.  (1970).  Determining Sample Size for Research
Activities.  Psychological Measurement.  [Online].  Retrieved October
10, 2013.  from http://opa.uprrp.edu/InvInsDocs/ KrejcieandMorgan.pdf
Merton, H. C.  (1977).  A Look at Factors Affecting the Quality of Working Life.  
Monthly Labour Review.  10 (October) : 64-65.
Organ, D.W. and Bateman, T.S.  (1991).  Organizational Behavior.  4th ed.
Illinois: Irwin.
Organ, D.W., Podsakoff, P.M. and  Mackenzie, S. B.2006.  Organizational
Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents and Consequences.
A Sage Publications Series.
Riggio, R.E.  (1996).  Assessment of basic social skills.  Journal of Personality
and Social Psychology.   51 : 649-660.
21

ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม

พัชรี ปานแก้ว

Schnake, M. and Dumler, M.P.  (1997).  Organizational Citizenship Behavior:
The Impact of Rewards and Reward Practice. Journal of Managerial.
9 : 216-229.
Walton, R.E.  (1974).  Improving the Quality of Work Life.  Harvard Business
Review.  52 (May-June) : 12-14.

22

