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การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ไดแ้ก่ การยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะใชพ้ลงังานอย่าง
เต็มท่ีในการปฏิบติังานให้องค์กร ความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร โดยจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พร้อมทั้งพิจารณาตามคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสมดุลระหว่างชีวิตในการท างาน 
ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) จ านวน 306 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

 ผลการวิจยัพบว่า 1.) พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 306 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 และเพศชาย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ส่วนใหญ่มีอาย ุ41 – 
45 ปี จ  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 รองลงมาคือ 31- 35  ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ  24.80, 36 – 40 
ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90, 46 ปีข้ึนไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 และไม่เกิน 30 ปี 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 
รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20 และแยกกนัอยู/่หยา่งร้าง/หมา้ย จ านวน 6 
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คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.30 รองลงมา ไม่เกิน 3 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50, 4 – 6 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.60 และ   7 – 9 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60  ตามล าดบั  

2.) การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
การพฒันาความสามารถของบุคคล ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
และความสมดุลระหวา่งชีวิตในการท างาน 

3.) การศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั
(มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะ
ใชพ้ลงังานอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานใหอ้งคก์ร การยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร 

 
ค าส าคญั: ความผกูพนัต่อองคก์ร, คุณภาพชีวิตในการท างาน 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were Organization Commitments of Staff at The Bangkok Commercial 
Asset Management Public Company Limited. The factors of research included the confidence and acceptance 
in organization values and goals, the intention and dedication for the organization, and the strong desire to 
maintain the membership in the organization. That are classified by personal factors were including sex, age, 
status, years of work experience. Quality of work life were including Adequate and Fair Compensation, 
Development of Human Capacities, Growth and security, Safe and Healthy Environment and The total life 
space. The target population of this research will be selected by accidental sampling among 306 employees in 
The Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited. The instrument for data collection 
was a questionnaire. The statistical procedures for data analysis were frequencies, percentage, mean, standard 
deviation. 

The results of the study revealed that 1.) Employees all respondents 306 people. Most are female 179 
people representing 58.50%, are male 127 people representing 41.50%. Most aged 41 – 45 years old 89 people 
representing 29.10%, 31 -35 years old 76 people representing 24.80%, 36 – 40 years old 70 people representing 
22.90%, over 46 years old 40 people representing 13.10% and under 30 years old 31 people representing 
10.10% respectively. Most are single status 180 people representing 58.80%, married status 120 people 
representing 39.20% and divorced status 6 people representing 2.00% respectively. Most are over 10 years of 
work experience 105 people representing 34.30%, under 3 years of work experience 78 people representing 
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25.50%, 4 – 6 years of work experience 63 people representing 20.60% and 7 – 9 years of work experience 
60 people representing 19.60% respectively.  
2.) to find out the Quality of work life overall high level. Considering each side, then that side is the high level 
of Accuracy, Safe and Healthy Environment, Development of Human Capacities, Adequate and Fair 
Compensation, Growth and security and The total life space 
3.) to find out the Commitments of Staff at The Bangkok Commercial Asset Management Public Company 
Limited overall high level. Considering each side, then that side is the highest level of Accuracy, the strong 
desire to maintain the membership in the organization, the intention and dedication for the organization, and 
the confidence and acceptance in organization values and goals. 
 
Keywords: Commitments; Quality of work life. 
 
บทน า 

สภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งปัจจยัท่ีเกิดจากภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร
นั้น ท าให้แต่ละองคก์รจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ปัจจุบนัต่างสรรหากลยทุธ์ใน
การเลือกและรักษา ทุนมนุษย์ เพราะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้องค์กรมีการขับเคล่ือนไปข้างหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีบทบาทส าคญั เพราะถา้เกิดปัญหาดา้นทรัพยากรมนุษยก์็จะ
ส่งผลต่อกระบวนการท างานท่ีไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ และสร้างความเสียหายให้กบัองค์กร หาก
พนกังานมีการลาออกก็จะตอ้งหาบุคลากรใหม่มาท างานแทน ท าใหอ้งคก์รจะตอ้งเสียตน้ทุนในการท างาน ไม่
ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมและพฒันา เสียโอกาสในดา้นการแข่งขนั แต่องคก์รจะท าอยา่งไร
ใหบุ้คคลนั้นอยูก่บัองคก์ร และรักษาใหค้งอยูก่บัองคก์รไดใ้นระยะยาว  

 ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่า อตัราการลาออกเป็นเร่ืองท่ีองค์กรให้ความสนใจ และเป็นเร่ืองท่ีทุกประเทศ
ยงัคงใหค้วามส าคญั โดยปกติแลว้วตัถุประสงคข์องการบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือ การท่ีองคก์รสามารถท่ีจะ
ดึงดูดคนเก่งเข้ามาท างาน และสามารถท่ีจะเก็บรักษาคนเก่งไว้ท างานกับองค์กร หลายองค์กรท าการ
ตีความหมายว่า การท่ีพนักงานไม่ลาออกไปไหนก็แสดงว่า พนักงานคนนั้นรักองค์กร อยากท างานอยู่กบั
องค์กรและมกัจะภูมิใจในการท่ีพนักงานมีอตัราการลาออกน้อย และพบว่าสาเหตุหน่ึงท่ีพนักงานไม่อยาก
ลาออกเป็นเพราะรักและผูกพนักบับริษทัจริง ๆ (ประคลัภ ์ปัณฑพลงักูร,2560) ส าหรับองคก์รในประเทศไทย 
ความผกูพนัของพนกังานเป็นปัจจยัท่ีท าใหพ้นกังานอยูก่บัองคก์รยาวนานข้ึน  

ดังนั้น ทุกองค์กรต้องพิจารณาบุคลากรเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดส าหรับ
องคก์ร และพฒันาใหบุ้คลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี ก็จะส่งผลต่อผกูพนัต่อองคก์ร เม่ือพนกังานมีความ
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ผกูพนัต่อองคก์รกย็อ่ม ท าใหพ้นกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และลดอตัราการลาออก รวมถึงอยาก
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ  ากัด
(มหาชน) 
ขอบเขตของการวจิัย 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั(มหาชน) มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
               ขอบเขตด้านเน้ือหา 

               ตัวแปรอสิระ คือ  

               1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน                                             

               2. คุณภาพชีวิตในการท างาน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ การพฒันาความสามารถของ

บุคคล ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสมดุลระหวา่งชีวิตใน

การท างาน 

               ตัวแปรตาม คือ 

               1. ความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ การยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร ความเตม็ใจท่ีจะใช้

พลงังานอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานใหอ้งคก์าร ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร 

ขอบเขตด้านประชากร 

พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน)  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจยัคร้ังน้ีจ าท าการวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั
(มหาชน) 
 2. องค์กรสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปลูกฝังให้พนกังานเกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์ร การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รและยงัลดอตัราการลาออกของพนกังาน 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอสิระ                    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
  
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

Porter et al (1974 อา้งใน รินทร์ลภสั อรรถเธียรไชย, 2557) เห็นวา่ความผกูพนัประกอบดว้ย  
1. การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร เน่ืองจากบุคคลมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบั

องคก์ร มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกองคก์รคนอ่ืน ๆ 
2. ความเต็มใจท่ีจะใช้พลงัอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติังานให้องค์กร บุคคลจะอุทิศก าลงัแรงกายและ

ก าลงัใจ โดยความรู้สึกน้ีจะต่างจากความผูกพนัต่อองค์กรอนัเน่ืองจากการเป็นสมาชิกขององค์กร โดยปกติ 
ตรงท่ีพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรอย่างแทจ้ริง มุ่งเน้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รดว้ย 

3. ความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร ท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกขององค์กร 
เพื่อให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุความส าเร็จ โดยจะไม่โยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลงท่ีท างานหรือลาออกจาก
องคก์ร เพราะรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มีความรู้สึกมัน่คงท่ีจะอยูก่บัองคก์รนั้น 
 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติในการท างาน 

Richard E. Walton (1973) ไดก้ าหนดเกณฑคุ์ณภาพชีวิตการท างาน ไดแ้บ่งองคป์ระกอบส าคญัดงัน้ี  
1. ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) การท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บ

ค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ อย่างเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั

(มหาชน) 
- การยอมรับค่านิยมและเป็นเป้าหมายของ
องคก์ร 
- ความเตม็ใจท่ีจะใชพ้ลงังานอยา่งเตม็ท่ีในการ
ปฏิบติังานใหอ้งคก์ร 
- ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องคก์ร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

คุณภาพชีวติในการท างาน 
-  ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 
- การพฒันาความสามารถของบุคคล 
- ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
- สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
- ความสมดุลระหวา่งชีวิตในการท างาน 

 
 
 



6 
 

ทัว่ไป ค่าจ้างท่ีได้รับยุติธรรมหรือไม่เม่ือเปรียบเทียบกบัต าแหน่งของตนและต าแหน่งอ่ืนท่ีลกัษณะงานท่ี
คลา้ยคลึงกนั  

2. สภาพแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (Safe and Healthy Environment) ผูป้ฏิบติังานไม่ควรอยู่
ในสภาพแวดลอ้มทางดา้นร่างกายและส่ิงแวดลอ้มของการท างานท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงก่อใหเ้กิดสุขภาพไม่ดี และ
ควรมีการก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยั รวมถึงการควบคุมเก่ียวกบัเสียง 
กล่ิน และการรบกวนทางสายตา ท่ีสามารถท าให้เกิดอนัตรายได ้นัน่คือ สภาพการท างานตอ้งไม่มีลกัษณะท่ี
ตอ้งเส่ียงภยัจนเกินไป และจะตอ้งช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

3. การพฒันาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) งานท่ีปฏิบติัอยู่นั้นควร
ใหโ้อกาสแก่ผูป้ฏิบติังานไดใ้ชฝี้มือ พฒันาทกัษะและความรู้ของตนเองอยา่งแทจ้ริง และรวมถึงการเปิดโอกาส
ใหไ้ดท้ างานท่ีตนยอมรับวา่ส าคญัและมีความหมาย ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้ความรู้สึกวา่ตนมีค่า และมี
ความรู้สึกทา้ทายจากการท างานของตนเอง บริษทัสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการศึกษา อบรม การพฒันาการ
ท างานบุคคล เพื่อพฒันาตนเองให้ดียิ่งข้ึนและเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิต ซ่ึงจะท าให้บุคคลสามารถท า
หนา้ท่ีไดโ้ดยใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน (Growth and security) งานท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บมอบหมาย จะ
มีผลต่อการด ารงไวแ้ละการเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง ความรู้และทกัษะใหม่ๆท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์
ต่อหน่วยงานในอนาคต ควรใหโ้อกาสในการพฒันาทกัษะและความสามารถในแขนงของตน 

5. ความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน (The total life space) การท างานของบุคคลหน่ึงควรมี
ความสมดุลกบับทบาทชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทน้ีเก่ียวกบัการแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง ซ่ึงควรมีสัดส่วน
ท่ีเหมาะสมระหวา่งการใชเ้วลาวา่งของบุคคลและเวลาของครอบครัวรวมทั้งความกา้วหนา้และการไดรั้บความ
ดีความชอบ เพื่อหลีกเล่ียงการท่ีตอ้งคร ่ าเคร่งอยูก่บังานจนไม่มีเวลาพกัผอ่น หรือไดใ้ชชี้วิตส่วนตวัเพียงพอ 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ชนิดา เลบ็ครุฑ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นการศึกษาวิจยัแบบเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงท างานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จ านวน 215 คน พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยรวมบุคลากรเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 1. ด้านความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับหน่วยงานอ่ืน เห็นด้วยอยู่ในระดับสูงสุด 
รองลงมาคือดา้นพฒันาความสามารถของบุคลากร ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี และ
ดา้นท่ีบุคลากรเห็นดว้ยระดบัน้อยท่ีสุดคือ ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ   2. 
ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมาก เพื่อท าประโยชน์ใหก้บัองคก์าร เห็น
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ดว้ยอยู่ในระดบัสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและความตอ้งการขอองค์การ 
และบุคลากรเห็นดว้ยระดบัท่ีต ่าสุด คือ ดา้นความปรารถนา ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์าร 

พิชญา แป้นทอง (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของแพทยโ์รงพยาบาลเจา้พระยายาม
ราช จงัหวดัสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัต่อองคก์ารของแพทยโ์รงพยาบาลเจา้พระยายามราช จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นชาย มีอายุเฉล่ีย 41.3 ปี สมรสแลว้มีรายไดเ้ฉล่ีย 69,696.6 บาทต่อเดือน ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็น
แพทยป์ระจ า ปฏิบติังานในโรงพยาบาลมาแลว้เฉล่ีย 10.3 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมสระดบัปาน
กลาง (ร้อยละ 52.1) รองลงมาในระดับสูง (ร้อยละ 47.9) โดยมีความผูกพันต่อองคาร ด้านทัศนคติ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ความเช่ือมัน่และการยอมรับในคุณค่าและเป้าหมายขององคก์าร (�̅� = 4.02) ความตั้งใจและความ
พร้อมท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมีอยูเ่พื่อองคก์าร (�̅� = 4.20) และความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็น
สมาชิกขององคก์าร (�̅� = 3.99) มีค่าในระดบัสูง (ร้อยละ 78.1) ดา้นพฤติกรรมในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 89) 
และดา้นบรรทดัฐานทางสงัคมในระดบัสูง (ร้อยละ 63)  

วิชชุดา สิงห์ทอง (2557) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพนัต่อองค์กรของ
บุคลากร สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11: ฝ่ายผลิตรายการ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และเพศหญิงจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25 ปี ไม่เกิน 35 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปริญญาตรี 
จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 สถานภาพส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างสมรส/อยูด่ว้ยกนั จ านวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62 รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 10,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53 และระยะเวลาปฏิบติังานส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 ผล
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน รายไดแ้ละผลตอบแทน อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.9150) โอกาสพฒันา
ศกัยภาพ อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.7920) ธรรมนูญในองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.7520)  

สมจิตร จนัทร์เพญ็ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ี สถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน(องค์การมหาชน) พบว่า 1.) ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.5 มีอายุ
ระหว่าง 36 - 45 ปี ร้อยละ 39.2 สถานภาพสมรส ร้อยละ 48.6 มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 
41.9 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 58.8 ต าแหน่งในการปฏิบติังานต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี ร้อยละ 78.4 
ส่วนงานท่ีสังกดัส านกังานบา้นมัน่คง คิดเป็นร้อยละ 8.8 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในสถาบนั 6 – 10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 31.8 2.) ผลการวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองค์การ พบว่าโดยรวมแลว้เจา้หน้าท่ีสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนมีความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดับค่อนขา้งสูง ค่าเฉล่ีย 3.73 ด้านความจงรักภกัดีองค์การ 
ค่าเฉล่ีย 4.00 ดา้นความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 3.93 ดา้นความเต็มใจและทุ่มเทในการท างาน
เพื่อองค์การ ค่าเฉล่ีย 3.92 ด้านความตอ้งการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 3.37 ด้านความ
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เสียสละเพื่อองค์การ มีค่าเฉล่ีย 3.13 3.) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ไดแ้ก่ อายุ รายไดต่้อเดือน 
ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ความทา้ทายในการท างาน ความกา้วหนา้ในการท างาน 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการท างาน ลกัษณะการท างาน เงินเดือนและสวสัดิการ การพฒันาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสัมพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน ภาวะผูน้ า ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพึ่งได ้

พลอยบุษรา บุญญาพิทกัษ ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานกบัการรักษาความผูกพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากรต่างวยั: กรณีศึกษาบุคลากรในส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย วตัถุประสงค ์1) ศึกษา
ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรต่างวยัของส านักงานปลดักระทรวง
มหาดไทย 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในส านักงาน
ปลดักระทรวงมหาดไทยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรต่างวยัในส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 4) ศึกษาคุณลกัษณะของ
บุคลากรต่างวยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลารในส านักงาน
ปลดักระทรวงมหาดไทย ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรต่างวยัทั้งสามกลุ่มอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์ารตามปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ช่วงปีพ.ศ.
เกิด ระดบัการศึกษา อายงุาน ระดบัเงินเดือน และหน่วยงานท่ีสงักดั แตกต่างกนั ส่วนเพศ และต าแหน่งงาน ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

นิตยา บา้นโก๋ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรภาครัฐศูนยฝึ์ก
พาณิชยน์าวี กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรภาครัฐในศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรภาครัฐ
ในศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี 3) เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรภาครัฐ
ในศูนยฝึ์กพาณิชย์นาวี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามและสัมภาษณ์ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ประชากร 118 คน ซ่ึงเป็นบุคลากรทั้งหมดของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี กรมเจา้ท่า สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ t-test และ F-test  
 ธันวนี ประกอบของ (2560) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพนัต่อองค์กร และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวดัเชียงใหม่ โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพนัต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 153 คน วิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA)  ผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นภาพรวมต่อคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงดา้นงานท่ีเป็น
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ประโยชน์ต่อสงัคม มีค่าเฉล่ียสูงสุด ภาพรวมเก่ียวกบัเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป และความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ในดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

โสมยสิ์รี มูลทองทิพย ์(2560) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา 2.เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อองคก์ารของ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา โดยท าการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา จ านวน 5 โรงเรียน ใชแ้บบสอบถามทั้งส้ิน 150 คน สถิติท่ี
ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์เพียร์สัน พบวา่ 
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษาอ าเภอท่ามะกา พบว่า โดยรวม 
บุคลากรท่ีมีความผูกพนัอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.16, S.D. = 0.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในทุก
ดา้นมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั คือ ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร มาก 
(�̅� = 4.21, S.D. = 0.661) ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร มาก (�̅� = 4.23, S.D. = 0.661) 
และความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร มาก (�̅� = 4.04, S.D. = 0.562) 
วธิีด าเนินการวจิัย 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้
วิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 306 ชุด โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากับ 5% ดงันั้น 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไวร้ะยะเวลาท่ีเร่ิมเก็บแบบสอบถาม ตั้งแต่วนัท่ี 26 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามในรูปแบบ Google 
Form โดยส่งแบบสอบถามไปใหผู้ต้อบแบบสอบถาม ผา่นทาง Social Media ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook 

2.  ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 
3.  เกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้  เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการ

วิเคราะห์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกก1.  ค่าร้อยละ (Percentage)  ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
กกกกกก2.  ค่าเฉล่ีย  (�̅�) 
กกกกกก3.  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ดา้นเพศ พบวา่ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 306 คน เป็นเพศ
หญิง จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 และเพศชาย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ดา้นอายพุบวา่ มี
อายุ 41 – 45 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 รองลงมาคือ 31- 35  ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ  
24.80, 36 – 40 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90, 46 ปีข้ึนไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 และไม่
เกิน 30 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 ตามล าดบั ดา้นสถานภาพพบว่า มีสถานภาพโสด จ านวน 180 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20 และแยกกนัอยู/่
หยา่งร้าง/หมา้ย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมาไม่เกิน 3 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.50, 4 – 6 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 และ 7 – 9 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.89) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ สภาพแวดลอ้มในการท างาน การพฒันาความสามารถ
ของบุคคล ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน และความสมดุลระหวา่ง
ชีวิตในการท างาน (�̅� = 4.04, �̅� = 3.91, �̅� = 3.90, �̅� = 3.88, �̅� = 3.76) ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 3 ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบั
มาก คือ ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะใชพ้ลงังานอย่างเต็มท่ีในการ
ปฏิบติังานใหอ้งคก์ร การยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร (�̅� = 4.12, �̅� = 4.04, �̅� = 3.67) ตามล าดบั 
สรุปผลการวจิัย 
              ปัจจัยส่วนบุคคล 
              การศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั
(มหาชน) มีพนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 306 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 179 คน คิด
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เป็นร้อยละ 58.50 และเพศชาย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ส่วนใหญ่มีอาย ุ41 – 45 ปี จ  านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.10 รองลงมาคือ 31- 35  ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ  24.80, 36 – 40 ปี จ านวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.90, 46 ปีข้ึนไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 และไม่เกิน 30 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.10 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 รองลงมาคือ สถานภาพ
สมรส จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20 และแยกกนัอยู/่หยา่งร้าง/หมา้ย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมา
ไม่เกิน 3 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50, 4 – 6 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 และ 7 – 9 ปี 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60  ตามล าดบั 

คุณภาพชีวติในการท างานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) 
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั

(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ สภาพแวดลอ้มในการท างาน การพฒันาความสามารถของบุคคล 
ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน และความสมดุลระหวา่งชีวิตในการ
ท างาน ตามล าดบั 
 ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) 

การศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ  ากัด
(มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะ
ใชพ้ลงังานอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานใหอ้งคก์ร การยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร ตามล าดบั 
อภิปรายผลการวจิัย 

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด
(มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้มีลกัษณะ
งานคลา้ยๆกนั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บมีเหลือท่ีจะออมในอนาคต 
ท่านไดค่้าจา้งเงินเดือนอย่างเหมาะสม เม่ือเทียบกบัภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ท่านพอใจกบัอตัราเงินเดือนท่ี
ไดรั้บอยู่ในปัจจุบนั เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเพียงพอกบัรายจ่ายในชีวิตประจ าวนั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ วิชชุดา สิงห์ทอง (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของ
บุคลากร สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11: ฝ่ายผลิตรายการ  

2. การพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ องคก์รของท่านมีแหล่งความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีท่านสามารถคน้ควา้ได้
อย่างสะดวก ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้พฒันาความรู้
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ความสามารถในการท างาน เช่น การอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ การดูงาน เป็นตน้ ท่านคิดว่าไดมี้โอกาสในการ
พัฒนาทักษะและความรู้ในการท างานอยู่เสมอ ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีอยากปฏิบัติงานตลอดเวลา 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของ
เจา้หนา้ท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์ารมหาชน)  

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ท่าน
ความมัน่คงตลอดการท างานในองคก์รน้ี บริษทัของท่านมีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการพฒันาศกัยภาพของ
การท างานอยู่เสมอ ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน ท่านเช่ือว่าตนเองสามารถประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธันวนี ประกอบของ (2560) ศึกษาเร่ือง 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพนัต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่  

4. สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ องค์กรของท่านมีการดูแลรักษาความสะอาดตลอดเวลา องค์กรของท่านมี
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะแก่การท างาน เช่น อุณหภูมิ แสง เป็นตน้ ท่านรู้สึกว่ามีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นตลอดเวลาท่ีท างานอยู่ในองคก์ร ท่านภูมิใจในสถานท่ีท างานของท่าน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ นิตยา บ้านโก๋ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรภาครัฐศูนยฝึ์ก
พาณิชยน์าวี กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม  

5. ความสมดุลระหว่างชีวิตในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ท่าน
สามารถจดัสรรเวลาของตนเอง ครอบครัว สังคม และการท างานเป็นอยา่งดี ระยะเวลาในการปฏิบติังานนั้นมี
ความเหมาะสม ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มท่ีในช่วงวนัหยุด ท่านคิดว่าไดใ้ชเ้วลาหลงัเลิกงานอยู่กบัครอบครัว
อย่างเหมาะสม ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พลอยบุษรา บุญญาพิทักษ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง 
คุณภาพชีวิตการท างานกับการรักษาความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรต่างวยั: กรณีศึกษาบุคลากรใน
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  

การศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากดั(มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

1. การยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ เม่ือมีคนพูดถึงองคก์รในแง่ลบ ท่านจะเป็นตวัแทนในการปกป้ององคก์รของท่าน 
ท่านยึดถือและปฏิบติัตามค่านิยมขององคก์ร ท่านภูมิใจท่ีจะบอกกบัผูอ่ื้นว่าท่านท างานในองคก์รน้ี ท่านเล่า
เร่ืององค์กรของท่านไปในทางท่ีดีให้กบับุคคลอ่ืนฟังอยู่เสมอว่าเป็นองค์กรท่ีน่าร่วมงานดว้ย ตามล าดบั ซ่ึง



13 
 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา  

2. ความเต็มใจที่จะใช้พลังงานอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้องค์กร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านมีความเตม็ใจในการท างานเพื่อองคก์ร ท่าน
มกัจะหาวิธีท างานใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบใหดี้ยิง่ข้ึน ท่านเตม็ใจท่ีจะท างานนอกเวลา เพื่อใหง้าน
เสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด ท่านยินดีท่ีจะรับงานอ่ืนเพิ่ม แมง้านจะไม่เก่ียวกบัหนา้ท่ีของท่านโดยตรง ท่านได้
ใชค้วามรู้ ความสามารถในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มท่ี ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
พชิญา แป้นทอง (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของแพทยโ์รงพยาบาลเจา้พระยายามราช จงัหวดั
สุพรรณบุรี  

3. ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ การท างานกบัองคก์รน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง หากมีองคก์ร
อ่ืนใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ ท่านก็ไม่คิดจะลาออกจากองคก์ร ท่านพร้อมท่ีจะปฏิบติังานกบัองคก์รโดยไม่คิดจะ
ลาออกหรือยา้ยไปองค์กรอ่ืน ท่านมีความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร ตามล าดับ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชนิดา เล็บครุฑ (2554) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน)  
 1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพยีงพอ  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  บริษทัควรให้ค่าตอบแทนอยา่งยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้มีลกัษณะงาน
คลา้ยๆกนั บริษทัควรจ่ายค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเหมาะสม ควรมีการจดัท าค่างานในแต่ละต าแหน่ง เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรม, เงินเดือนท่ีไดรั้บมีเหลือท่ีจะเก็บออมในอนาคต เพื่อท่ีพนกังานจะสามารถวางแผนการใช้
เงินในอนาคตได,้ ค่าจา้งเงินเดือนเหมาะสมเม่ือเทียบกบัภาระหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  
 2. การพฒันาความสามารถของบุคคล  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ องค์กรมีแหล่งความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารท่ีสามารถคน้ควา้ไดอ้ย่างสะดวก โดย
พนกังานสามารถท าการสืบคน้ไดจ้ากหอ้งสมุดของบริษทั เพื่อท าการหาขอ้มูลไดห้รือจะสอบถามขอ้มูลจากผู ้
ท่ีมีประสบการณ์, องคก์รมีการเปิดโอกาสให้พฒันาความรู้ ความสามารถในการท างาน บริษทัมีการส่งเสริม
การศึกษาต่อโดยจดัท าทุนการศึกษา บริษทัควรให้พนกังานจดัเวลาการท างานให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ, บริษทัไดเ้ปิดโอกาสในการพฒันาทกัษะและความรู้ในการท างานอยูเ่สมอ 
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 3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทัมีความมัน่คงตลอดการท างานในองคก์ร กล่วคือ องคก์รจะมีการส่ือสาร
เพื่อให้พนักงานมัน่ใจต่อสถานการณ์ในสภาวะท่ีไม่ปกติ พนักงานอาจจะรู้สึกไม่มัน่คงต่อการท างานได้, 
บริษทัมีการสนบัสนุนให้บุคลากรมีการพฒันาศกัยภาพของการท างานอยูเ่สมอ โดย บริษทัท าการจดัฝึกอบรม 
การสมัมนา เพื่อใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรู้ในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4. สภาพแวดล้อมในการท างาน  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ องค์กรมีการดูแลรักษาความสะอาดตลอดเวลา โดยองค์กรมีการจดัตาราง
ชั่วโมงการท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี, องค์กรมี
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะแก่การท างาน เช่น อุณหภูมิ แสง เป็นตน้ โดยองคก์รมีการตรวจสอบอุณหภูมิ ค่าแสง 
ใหเ้หมาะแก่การท างาน เพื่อใหพ้นกังานรู้สึกปลอดภยัตลอดการท างาน 
 5. ความสมดุลระหว่างในการท างาน  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ พนกังานสามารถจดัสรรเวลาของตนเอง ครอบครัว สังคม และการท างานเป็น
อย่างดี เพื่อท่ีจะท าให้พนักงานไดแ้บ่งช่วงเวลาการท างานกบัชีวิตส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม และเม่ือมีการ
พกัผอ่นท่ีเพียงพอ พนกังานกจ็ะรู้สึกท างานอยา่งมีความสุข, มีระยะเวลาในการปฏิบติังานนั้น มีความเหมาะสม 
โดยจดัท าแผนการท างานอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้งานหนักหรือเบาคนใดคนหน่ึงมากจนเกินไป หรือปรับวิธีการ
ท างานใหเ้หมาะสมกบัความถนดัของแต่ละบุคคล 
 ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน)  
 1. การยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ เม่ือมีคนพูดถึงองคก์รในแง่ลบ พนกังานจะเป็นตวัแทนในการปกป้ององคก์ร 
โดยองคก์รจะมีการส่ือสารถึงความส าคญัของบริษทัท่ีมีการท างานท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม การใหค้วามส าคญั
ต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีองคก์ร, โดยท าให้พนกังานรู้สึกภูมิใจท่ีจะบอกกบัผูอ่ื้นว่าท างานในองคก์รน้ี องคก์รควรให้
ความส าคญัต่อการปลูกฝังค่านิยมและเป้าหมายขององคก์รมากข้ึน เพื่อให้พนกังานทราบอยูเ่สมอวา่เป้าหมาย
ขององคก์รคืออะไร จะท าใหป้ระสบความส าเร็จในการท างานท่ีเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. ความเต็มใจที่จะใช้พลงังานอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้องค์กร  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ พนกังานมีความเตม็ใจในการท างานเพื่อองคก์ร  พนกังานมีความทุ่มเทต่อการ
ท างานให้กบัองคก์ร ท าให้องคก์รด าเนินการท างานไปไดด้ว้ยดี, โดยพนกังานจะหาวิธีการท างานใหม่ๆ เพื่อ
ปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบให้ดียิ่งข้ึน โดยบริษทัตอ้งให้ความส าคญัต่อการท างาน คอยให้ค าปรึกษาหากงานมี
ปัญหา พนกังานก็จะเห็นถึงความส าคญัและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี เพื่อน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย
ตามท่ีองคก์รตอ้งการ, พนกังานเตม็ใจท่ีจะท างานนอกเวลา เพื่อใหง้านเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด เม่ือพนกังาน
ทุ่มเทต่อบริษทั บริษทัควรจ่ายผลตอบตอบแทนท่ีมีความยติุธรรมใหแ้ก่พนกังาน 
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3. ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การท างานกบัองค์กรเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง องค์กรตอ้งมีการปลูกฝังให้

พนักงานรักและผูกพนัต่อการท างานแก่องค์กรและรู้สึกอยากท างานกบั, หากมีองค์กรอ่ืนให้ผลตอบแทนท่ี
ดีกว่า พนกังานก็ไม่คิดท่ีจะลาออกจากบริษทั เม่ือพนงัานเกิดความผูกพนัต่อองค์กรแลว้ พนกังานก็อยากจะ
ปฏิบติังานกบัองคก์รไม่อยากลาออกจากองคก์ร แมจ้ะมีผูใ้หผ้ลตอบแทนท่ีดีวา่กต็าม  
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