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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
ตำแหนงงาน และอายุการทำงาน ที่สงผลตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  
2) เพื่อศึกษาปจจัยลักษณะงาน ไดแก ความมีเอกลักษณของงาน  ความมีอิสระในงาน  ความสำคัญของงาน  และความทาทาย
ของงาน ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  3) เพื่อศึกษา
ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก คาตอบแทน สภาพแวดลอมในการทำงาน  การทำงานและการดำเนินชีวิต  และ
ความสัมพันธกับบุคคลในองคกร ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด 
(มหาชน)  เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design)  กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท  
ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  มีขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 107 คน  โดยใชแบบสอบถามที่ผานการทดสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และคาความเชื่อมั ่น (Reliability) โดยคาสัมประสิทธิ ์แอลฟาคครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) ปจจัยลักษณะงานโดยรวมเทากับ 0.900  และปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวม เทากับ 
0.882  เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที ่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยวิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบวา ส วนใหญเปนเพศชาย โดยมีช วงอายุต่ำกว าหรือเทากับ 35 ป  ม ีสถานภาพโสด   
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  อยูในตำแหนงงานระดับพนักงาน/พนักงานอาวุโส  มีอายุการทำงานนอยกวาหรือเทากับ 
5 ป  ซึ ่งพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี ้ส จำกัด (มหาชน)  มีความผูกพันองคกรโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด   
ดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็มความสามารถมีคาเฉลี่ยสูงสุด  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยลักษณะงาน 
ดานความมีเอกลักษณของงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด  ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานดานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร 
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มีคาเฉลี่ยสูงสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก วุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน สงผล
ตอความผูกพันองคกร ดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็มความสามารถ ตางกัน ที่ระดับความมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  นอกจากนี้ปจจัยลักษณะงาน ประกอบดวย ดานความสำคัญของงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร 
ดานความเชื่อมั่น ยอมรับในคานิยมขององคกร ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ดานความมีอิสระในงาน  
มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร ดานความเชื่อมั่น ยอมรับในคานิยมขององคกร ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ 0.05  ดานความสำคัญของงานมีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิก
ขององคกร ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ดานความมีอิสระในงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร 
ดานความปรารถนาที ่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกร ที ่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  และ 
ดานความสำคัญของงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร ดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็มความสามารถ  
ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ประกอบดวย ดานสภาพแวดลอมใน
การทำงาน  ดานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร ดานความเชื่อมั่น ยอมรับใน
คานิยมขององคกร ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร มีความสัมพันธตอ
ความผูกพันองคกร ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกร ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน  มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปน
สมาชิกขององคกร ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คำสำคัญ : ความผูกพัน , ลักษณะงาน , คุณภาพชีวิต 

ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study the personal factors (gender, age, relationship 

status, education level, work position, and period of employment) that impact the organizational 
engagement of employees at Universal Utilities Co., Ltd., 2) to study Job characteristic factors  
(Task Identity, Autonomy, Task Significance, and Work challenges) that are related to the organizational 
engagement of employees at Universal Utilities Co., Ltd.,  and 3) to study the factors of quality of life 
at work (Pay, Work environment, Work and life maintenance , and Relationships with others in the 
organization) that are related to the organizational engagement of employees at Universal Utilities  
Co., Ltd. This research had a non-experimental design. The sample group comprised 107 employees at 
Universal Utilities Co., Ltd. The research tool used was a questionnaire that had passed content validity 
and reliability tests with total Chronbach’s alpha scores of  0.900 for Job characteristic factors and 0.882 
for factors of quality of life at work. The data collected was analyzed using frequency, percentage, mean, 
and standard deviation. The hypotheses were tested using t-test and One-Way ANNOVA. If a significant 
difference was found, a paired comparison was conducted using LSD and multiple regression analysis. 
 The study found that most employees are men , aged less than or equal to 35 years old , 
with single marital status  who have completed bachelor’s degrees, have positions with the company 
as employees or senior employees, and have worked with the company for less than or equal to 5 years. 
The employees of Universal Utilities Co., Ltd., have a general organizational engagement level of “Excellent” 
with the highest average score in the dimension of dedication and commitment to work at the best of 
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one’s ability. Dimensional analysis found that for the Job characteristic factors, the highest average score 
was in the dimension of  task  identity.  For the factors of quality of life at work , the highest average 
score was in the dimension of relationships with others in the organization. Hypothesis testing found that 
for employees of Universal Utilities Co., Ltd., having a different educational level impacted organizational 
engagement in the dimension of dedication and commitment to work at the best of one’s ability  
at a statistical significance level of 0.05. Additionally, regarding the Job characteristic factors, Task Significance 
was related to organizational engagement of employees in the dimensions of confidence and 
acceptance of organizational values at a statistical significance level of 0.01; Autonomy was related to 
organizational engagement for employees in the dimension of confidence and acceptance of 
organizational values at a statistical significance level of 0.05; Task Significance was related to 
organizational engagement for employees in the dimension of desire to continue working with  
the organization at a statistical significance level of 0.01; Autonomy was related to organizational 
engagement for employees in the dimension of desire to continue working with the organization at  
a statistical significance level of 0.05; and task significance was related to organizational engagement for 
employees in the dimension of dedication and commitment to work at the best of their ability at  
a statistical significance level of 0.01. Regarding the factors of quality of life at work, the factors of work 
environment and relationships with others in the organization were related to organizational 
engagement of employees in the dimension of confidence and acceptance of organizational values  
at a statistical significance level of 0.01; relationship with others in the organization was related to 
organizational engagement of employees in the dimension of desire to continue working with the 
organization at a statistical significance level of 0.01;  and work environment was related to organizational 
engagement of employees in the dimension of desire to continue working with the organization  
at a statistical significance level of  0.05 
Keyword : engagement , Job characteristic , quality of life 

บทนำ 
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดออกหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance 
Code (CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 เพื่อใชเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใชกับองคกรใน
การกำกับดูแลกิจการที่ดีใหมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นาเชื่อถือสำหรับผูถือหุนและคนรอบขาง เพื่อใหเกิดประโยชน
แกกิจการอยางยั่งยืน  ซึ่งบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ไดใหความสำคัญตอหลักกำกับที่ดีของบริษัท  
โดยจะมีการปรับปรุงใหมใหสอดคลองกับกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
วาบริษัทจะมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกราย ซึ่งจะเห็นไดวาหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหความสำคัญกับนโยบายการบริหารทรัพยากรที่จะตองมีความสอดคลองกับทิศทางและ
กลยุทธขององคกรที่จะทำใหพนักงานทุกระดับมีความรู ความสามารถ มีแรงจูงใจที่เหมาะสม ไดรับการปฏิบัติอยาง 
เปนธรรม เพื่อรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถขององคกรไว  นโยบายของบริษัทจึงเนนใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ
องคกร  โดยเชื่อวาหากพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกรแลว พนักงานจะแสดงออกซึ่งทัศนคติที่มีตอองคกร มีความ
มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ ทำใหวัตถุประสงคขององคกรบรรลุเปาหมาย กลายเปนองคกรแหงความสุข 
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจเร่ือง “ความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)” 
ซึ่งจะทำการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตำแหนงงาน และอายุการทำงาน 
ปจจัยลักษณะงาน ไดแก ความมีเอกลักษณของงาน ความมีอิสระในงาน ความสำคัญของงาน ความทาทายของงาน และ
ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก คาตอบแทน สภาพแวดลอมในการทำงาน  การทำงานและการดำเนินชีวิต  และ
ความสัมพันธกับบุคคลในองคกรที่สงผลตอความผูกพันของพนักงาน บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี ้ส จำกัด (มหาชน)  
ดานความเชื่อมั่น ยอมรับในคานิยมขององคกร  ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกร  และดาน 
ความทุมเทในการทำงานอยางเต็มความสามารถ  เพื่อเปนประโยชนแกบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) 
นำไปใชดำเนินการพัฒนานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสรางความผูกพันองคกรของพนักงาน ตอไป 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตำแหนงงาน และอายุการทำงาน  

ที่สงผลตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  

2. เพื่อศึกษาปจจัยลักษณะงาน ไดแก ความมีเอกลักษณของงาน ความมีอิสระในงาน  ความสำคัญของงาน และ
ความทาทายของงาน ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยนูิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก คาตอบแทน สภาพแวดลอมในการทำงาน  การทำงานและ
การดำเนินชีวิต  และความสัมพันธกับบุคคลในองคกร ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล 
ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) 
ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจยัฉบับนี้ทำการศึกษาระดบัความผูกพนัองคกรของพนักงานบริษทั ยูนิเวอรแซล ยูทีลติี้ส จำกัด (มหาชน)  
ขอบเขตประชากร 
พนักงานบริษัท ยนูิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งมจีำนวนทัง้สิ้น 145 คน  
ขอบเขตกลุมตัวอยาง 

 พนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ระดับตำแหนงพนักงาน/พนักงานอาวุโส  ระดับผูจัดการ

แผนก และระดับผูอำนวยการ 

 ขนาดกลุมตัวอยาง 
 เนื่องจากผูวิจัยทราบจำนวนพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทั้งสิ้น 145 คน จาก
การคำนวณโดยการใชสูตรของ Yamane ซึ่งผูวิจัยไดกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางยอมรับไดที่ 5%  
จึงทำใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จึงไดขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมสำหรับใชในการวิจัย จำนวน 107 ตัวอยาง 
 ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช 
 ในการวิจยัคร้ังนีไ้ดใชแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพนัองคกรของพนักงานบริษทั ยูนิเวอรแซล ยูทลีิตี้ส จำกัด (มหาชน) 

 ขอบเขตดานเน้ือหาและประเดน็การศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ 
 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตำแหนงงาน  และอายุการทำงาน   
 ปจจัยลักษณะงาน ประกอบดวยความมีเอกลักษณของงาน ความมีอิสระในงาน ความสำคัญของงาน  และ 
ความทาทายของงาน 
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 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ประกอบดวย คาตอบแทน สภาพแวดลอมการทำงาน  การทำงานและ 
การดำเนินชีวิต  และความสัมพันธกับบุคคลในองคกร 
 ตัวแปรตาม คือความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล  ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย  
ดานความเชื ่อมั ่น ยอมรับในคานิยมขององคกร  ดานความปรารถนาที ่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกร  และ 
ดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็มความสามารถ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความผูกพันในองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด 
(มหาชน) เพื ่อเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเพื ่อเสริมสรางความผูกพันองคกรใหมี 
ความสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน 
 2. เพื่อทราบถึงปจจัยลักษณะงานไดแก ความมีเอกลักษณของงาน  ความมีอิสระในงาน  ความสำคัญของงาน 
และความทาทายของงาน ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันในองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) 
 3. เพื่อทราบถึงปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก คาตอบแทน สภาพแวดลอมในการทำงาน  การทำงาน
และการดำเนินชีวิต  และความสัมพันธกับบุคคลในองคกร ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันในองคกรของพนักงาน 
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) 
 4. เพื่อเปนประโยชนในการนำไปใชสำหรับหนวยงานวิชาการ นักวิชาการ นักวิจัย และผูที่สนใจ สามารถนำไป
เพิ่มเติมองคความรูและเปนกรณีศึกษาในการคนควาเก่ียวกับความผูกพันองคกร 
 5. ประโยชนในการนำไปใชสำหรับผูบริหารในองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุน
เสริมสรางความผูกพันของพนักงานตอองคกร 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันองคกร 
 Porter et al. (1974) ไดใหความหมายความผูกพันองคกรวาเปนลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกที่มีตอ
องคกร โดยแบงเปน 3 แบบ คือ 1. ความเชื่ออยางแรงกลาที่จะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร  2. ความตั้งใจ 
ทุมเททำงานเพื่อความสำเร็จขององคกร  3. ความปรารถนาที่ตองการจะคงไวซึ่งการเปนสมาชิกองคกร 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 
Steer & Porter (1983) ไดอธิบายวา ปจจัยลักษณะบุคคล เปนปจจัยอันเนื่องมาจากลักษณะสวนบุคคลที่มี

ความแตกตางทางดานกายภาพ  เชน เพศ อายุ หรือความแตกตางทางสังคม เชน การศึกษา สถานภาพ การสมรส ที่จะสง
ตอความผูกพันองคกรในระดับตางกัน 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยลักษณะงาน 
Steers, et al., (1983) ไดอธิบายวาปจจัยลักษณะงาน (Job Characteristic) มีความสัมพันธตอความผูกพัน

องคกร  กลาวคือ ลักษณะงานที่มีความแตกตางกัน จะมีอิทธิพลหรือสงผลตอความยึดมั่นผูกพันองคกรตางกัน ไดแก  
1) ความชัดเจนของงาน เชน งานที่มีระเบียบ ขอบังคับ ผูปฏิบัติงานเขาใจถึงขอบเขตหนาที่ตนเอง 2) ความหลากหลายของงาน 
โดยผูปฏิบัติงานไมมีความรูสึกเบื่อหนาย มีความสนใจในการปฏิบัติงาน 3) ความทาทายของงาน หากผูปฏิบัติงานรูสึกวา
งานมีความทาทาย จะยิ่งพยายามพิสูจนความสำเร็จของตนเอง  4) งานมีขอมูลปอนกลับ ในงานที่ผูปฏิบัติงานทุมเท
ความสามารถ ควรไดขอมูลปอนกลับเพื่อเปนการประเมินทักษะ ความสามารถของตนเอง  5) งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู เกิดการปรับปรุงแกไข พัฒนา  และ 6) ความมีอิสระของงาน โดยผูปฏิบัติงานสามารถ
ใชความรู ความสามารถของตนเองไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เกิดความรูสึกทุมเทปฏิบัติงานใหองคกร 
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แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
Walton (1974) ได กำหนดเกณฑค ุณภาพช ีว ิตในการทำงาน ว าประกอบดวยองค ประกอบทั ้ งหมด  

8 องคประกอบ คือ 1) คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ซึ่งจะมองเปรียบเทียบคาตอบแทนของตนเองกับผูอื่นที่
ปฏิบัติงานลักษณะประเภทเดียวกัน  2) สิ่งแวดลอมในองคกรมีความปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  
3) การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคคล ซึ่งทำใหบุคคลภาพภูมิใจ รูสึกมีคุณคากับองคกร  4) ความกาวหนาและ
มั่นคงในการทำงาน  มีโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะของตนเองอยูเสมอ  5) การบูรณาการทางสังคม  ผูปฏิบัติงาน
รูสึกวาตนเองมีคุณคาตอองคกร องคกรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 6) ธรรมนูญในองคกร โดยผูปฏิบัติงานจะไดรับสิทธิ
อะไรบางจากการเปนสมาชิกขององคกร 7) ความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและการทำงาน คือการที่ผูปฏิบัติงานสามารถ
จัดสรรเวลาในการทำงานใหมีความเหมาะสม และสมดุลกับชีวิต  และ 8) ความสัมพันธทางสังคม  

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2541 และจดทะเบียนแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 โดยเปนบริษัทยอยของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ 
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักทางดานกิจการน้ำประปาและระบบบำบัดนำ้เสียแบบครบวงจร 
โดยมีเปาหมายที่จะใหประชาชนไดมีน้ำประปาใชในการอุปโภคและบริโภคอยางทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
ความเปนอยูของประชาชน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
พิชิต  ปราณีพรอมพงศ (2559) ไดศึกษาเรื่อง “ความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท 

หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จำกัด” เพื่อศึกษาระดับความผูกพันและปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานฝายทรัพยากรบุคคลบริษัท หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จากัด  กลุมตัวอยางที ่ใชในการวิจัย จำนวน  
70 คน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา อันไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและใชสถิติเชิงอนุมานเพื่อสรุป
ความสัมพันธระหวางตัวแปร  สรุปผลการวิจัยที่ทำการศึกษาพบวา สวนใหญพนักงานพึงพอใจลักษณะงานในระดับมาก
โดยดานโอกาสในความกาวหนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานลักษณะงานที่ปฏิบัติดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
ดานคาตอบแทนที่ไดรับ ดานสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนพิเศษและดานปจจัยหลักที่ใชในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ  
สวนดานความผูกพันตอองคกรนั้น พบวา สวนใหญมีความผูกพนัระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยตามลำดับคือ การแสดงตนเปน
สวนหนึ่งขององคกร ความตองการมีสวนรวมในองคกรและความภักดีตอองคกร การเปรียบเทียบขอมูลปจจัยสวนบุคคล
กับระดับความผูกพันตอองคกรพบวา ระยะเวลาการทำงานที่แตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคกรที ่แตกตางกัน  
เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอลักษณะงานกับความผูกพันตอองคกร พบวา ความพึงพอในงานทุกดาน 
มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร ยกเวนดานคาตอบแทนที่ไดรับที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดานการ
แสดงตนเปนสวนหนึ่งขององคกร 

Ngari Evelyne Wambui (2018) ไดศึกษาเรื ่อง “ลักษณะของงาน และประสิทธิภาพของพนักงาน ของ
บริษัทเอกชนในเมือง Nairobi ประเทศเคนยา”  เพื่อศึกษาและกำหนดผลของลักษณะงานที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตเมือง Nairobi ประเทศเคนยา และเพื่อพิจารณาผลของความหมากหลายของทักษะในการ
ทำงาน  ความมีเอกลักษณของงาน ความสำคัญของงาน ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน  และนำเสนอขอเสนอแนะเก่ียวกับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเมือง Nairobi ประเทศ โดยใชการศึกษาคนควาแบบจำลองลักษณะงานใน
ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg และทฤษฎีการควบคุมความตองการ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จำนวน 210 คน 
จากบริษัทเอกชนจำนวน 25 แหงในเมือง Nairobi  โดยศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชรูปแบบสอบถาม  และ
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วิเคราะหขอมูลดวยคา Cronbach alpha และสถิติคาเฉลี่ย  ความถี่  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย
แบบพหุคูณ  จากการวิจัยที ่ทำการศึกษาพบวางานที ่ใชความหลากหลายของทักษะ ความมีเอกลักษณของงาน  
ความมีอิสระในการทำงาน และการไดขอมูลปอนกลับ มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยยะสำคัญ  ในขณะที่
ความสำคัญของงานไมมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยยะสำคัญ 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตำแหนงงาน และอายุการทำงานที่ตางกัน สงผล
ตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ตางกัน 

2. ปจจัยลักษณะงาน ไดแก ความมีเอกลักษณของงาน ความมีอิสระในงาน ความสำคัญของงาน และความ 
ทาทายของงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) 

3. ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก คาตอบแทน สภาพแวดลอมในการทำงาน  การทำงานและการดำเนิน
ชีวิต  และความสัมพนัธกับบุคคลในองคกร มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลติี้ส 
จำกัด (มหาชน) 
วิธีดำเนินการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจ ัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Research) เปนการวิจัยที ่มุ งเนน
การศึกษาคนควาที่เนนสถานการณที่ปรากฎอยู ในปจจุบัน  ศึกษาตามสถานภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ  โดยไมมี 
การควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือการเก็บ
รวบรวมขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว  โดยใชวิธีเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจำนวน
ทั้งสิ้น 145 คน และกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก พนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  
ระดับตำแหนงพนักงาน/พนักงานอาวุโส  ระดับผูจัดการแผนก  และระดับผูอำนวยการ 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื ่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ ผู ศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ตองการศึกษา  โดยสรางข้ึนจากการศึกษา คนควา ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวิจัยคร้ังนี้  
เพื่อเปนการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 เปนขอคำถามของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตำแหนงงาน และอายุการทำงาน 
 สวนที่ 2 เปนขอคำถามของขอมูลปจจัยลักษณะงานที่มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท  
ยูนิเวอรแซล ยูทีล ิต ี ้ส  จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย ดานความมีเอกลักษณของงาน ดานความมีอิสระในงาน   
ดานความสำคัญของงาน  ดานความทาทายของงาน 
 สวนที่ 3 เปนขอคำถามของขอมูลปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของ
พนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย ดานคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมการทำงาน  
ดานการทำงานและการดำเนินชีวิต ดานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร 
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 สวนที่ 4  เปนขอคำถามเกี่ยวกับความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) 
ประกอบดวย ดานความเชื่อมั่น ยอมรับในคานิยมขององคกร ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกร 
ดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็มความสามารถ    
  สวนที่ 5 เปนขอคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมถึงการสรางความผูกพันองคกรของ
พนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) 
เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทำการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  โดยนำขอมูลดังกลาวประมวลผลดวยการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัย
สวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตำแหนงงาน และอายุการทำงาน 
 1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
ปริมาณ ไดแก ปจจัยลักษณะงาน ประกอบดวย ดานความมีเอกลักษณของงาน  ดานความมีอิสระในงาน  ดานความสำคัญ
ของงาน  และดานความทาทายของงาน  ป จจ ัยคุณภาพชีว ิตในการทำงาน  ประกอบดวย  ด านคาตอบแทน  
ดานสภาพแวดลอมการทำงาน  ดานการทำงานและการดำเนินชีวิต  และดานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร และ 
ความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล  ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ดานความเชื่อมั่น ยอมรับในคานิยมของ
องคกร  ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกร   ดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็มความสามารถ   
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะหจากสมมติฐานการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 2.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกันสงผลตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส 
จำกัด (มหาชน) ตางกัน จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test 
 2.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ  สถานภาพ  วุฒิการศึกษา ตำแหนงงาน และอายุการทำงานที่ตางกันสงผลตอ
ความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ตางกัน  จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถติิ
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ซึ่งหากพบวามีความแตกตางกันจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู  
โดยใชวิธี Multiple Comparisons (LSD) 
 2.3 ปจจัยลักษณะงาน ประกอบดวย ดานความมีเอกลักษณของงาน  ดานความมีอิสระในงาน  ดานความสำคัญ
ของงาน  และดานความทาทายของงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส 
จำกัด (มหาชน) จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 2.4 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ประกอบดวย ดานคาตอบแทน  ดานสภาพแวดลอมการทำงาน  ดานการทำงาน
และการดำเนินชีวิต  และดานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท  
ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสามารถแบงเปน 2 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 ผลสำรวจพนักงาน บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี ้ส จำกัด (มหาชน)  จำนวน 107 คน พบวา ผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 62  คน คิดเปนรอยละ 57.90   โดยมีชวงอายุต่ำกวาหรือเทากับ 35 ป 
จำนวนทั้งสิ้น 44 คน  คิดเปนรอยละ 41.10  ซึ่งมีสถานภาพโสด จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 54.20  มีระดับวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 55.20  อยูในตำแหนงงานระดับพนักงาน / พนักงานอาวุโส จำนวน 
84 คน คิดเปนรอยละ 78.50  และมีอายุการทำงานนอยกวาหรือเทากับ 5 ป  จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 51.40 
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ปจจัยลักษณะงาน ประกอบดวย ดานความมีเอกลักษณของงาน  ดานความมีอิสระในงาน  ดานความสำคัญของงาน  
และดานความทาทายของงาน  พบวา พนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล  ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  มีความคิดเห็นตอปจจัย
ลักษณะงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23  ปจจัยลักษณะงานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือดานความมี
เอกลักษณของงาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36  รองลงมาไดแก ดานความสำคัญของงาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27  ดานความ
ทาทายของงาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  ดานความมีอิสระในงาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13  ตามลำดับ 
 ป จจ ัยค ุณภาพช ีว ิตในการทำงาน ประกอบดวย ด านค าตอบแทน  ดานสภาพแวดล อมการทำงาน   
ดานการทำงานและการดำเนินชีวิต  และดานความสัมพันธกับบุคคลในองคกรพบวา พนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล   
ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  มีความคิดเห็นตอปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน  โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.92  ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานทีม่ีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานความสัมพันธกับบคุคลในองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22  
รองลงมาไดแก ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ดานการทำงานและการดำเนินชีวิต มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.99   และดานคาตอบแทน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46  ตามลำดับ 
 ความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล  ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  พบวา พนักงานของบริษัท  
ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) มีความคิดเห็นตอความผูกพันองคกร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.33  ความผูกพันองคกรที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็มความสามารถ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.55  รองลงมาไดแก ดานความปรารถนาที ่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกร  มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.23  และ 
ดานความเชื่อมั่น ยอมรับในคานิยมขององคกรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ตามลำดับ 
 สวนที่ 2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

1. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตำแหนงงาน และอายุการทำงานที่ตางกัน สงผลตอ
ความผูกพันองคกรของพนักงานองคกรของพนักงานบริษทั ยูนเิวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) แตกตางกัน 

1.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ตำแหนงงาน และอายุการทำงานที่ตางกัน สงผลตอความผูกพัน
องคกรของพนักงานองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ดานความเชื่อมั่น  ยอมรับในคานิยม
ขององคกร  ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกร  และดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็ม
ความสามารถ  ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับฐิติพร  ระวิวงษ (2559) อธิบายวาเพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และระดับตำแหนงที่ตางกัน สงผลตอความผูกพันองคกรแตกตางกัน เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนเพศชาย ที่มีอายุระหวาง 
50 ปขึ ้นไป มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูที ่ 20-29 ป มีระดับตำแหนงที่ระดับ 4-6 ซึ ่งเปนชวงวัยทำงานและเปน 
ผูปฏิบัติที่ทำงานกับองคกรมานาน มีความมุงมั่นตั้งใจในการทำงาน ตองการความมั่นคงในชีวิต เปนที่ยอมรับตอสังคมและ
ผูอ่ืน จึงมีความตั้งใจและมีเปาหมายที่จะปฏิบัติงานใหสำเร็จ 

1.2 ปจจัยสวนบุคคลดานวุฒิการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอความผูกพันองคกรของพนักงานองคกรของ
พนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็มความสามารถ แตกตางกัน  
พบวาพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกร  ดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็ม
ความสามารถ นอยกวาพนักงานวุฒิการศึกษาปริญญาโท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิศรุต  รัตนธรรม (2559) ไดอธิบาย
วากลุมอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน สงผลตอความผูกพันองคกรตางกัน  โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกรมากกวากลุมการศึกษาที่มีระดับไมเกินปริญญาตรี  เนื่องจากบทบาทหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายของผูที่มีระดับการศึกษาต่ำกวา จะเปนระดับปฏิบัติการ  ไมใชงานวิชาการ จึงทำใหรูสึกวาไดรับงาน
ปริมาณมาก รูสึกเหน็ดเหนื่อย และไมคุมคากับคาตอบแทนที่ไดรับ จึงมีการลาออกไปทำธุรกิจสวนตัวที่ไดคาตอบแทนสูงกวา 
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2. ปจจัยลักษณะงาน ไดแก ความมีเอกลักษณของงาน ความมีอิสระในงาน ความสำคัญของงาน และความทาทาย
ของงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)   

2.1 ปจจัยลักษณะงาน ไดแก ความมีอิสระในงาน และความสำคัญของงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร
ของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  ดานความเชื่อมั่น ยอมรับในคานิยมขององคกร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของศุภพิชญ  ศุภโกเมศ (2560) ที่อธิบายวา ปจจัยลักษณะงานดานความมีอิสระในงาน และความสำคัญของงาน
สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ 

  ปจจัยลักษณะงาน ไดแก ความมีเอกลักษณของงาน และความทาทายของงาน ไมมีความสัมพันธตอความ
ผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  ดานความเชื่อมั่น ยอมรับในคานิยมขององคกร  
ซึ่งไมสอดคลองกับวิศรุต  รัตนธรรม (2559) ที่ทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความยึดมั่นผูกพันองคกรของบุคลากร
สุขภาพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชลบุรี ที่อธิบายวาความมีเอกลักษณของงาน มีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันองคกร 
เนื่องจากความมีเอกลักษณของงาน สะทอนใหเห็นถึงองคประกอบเกี่ยวกับลักษณะของงาน  ขอบเขตและขั้นตอนในการ
ทำงานที่มีความชัดเจน  โดยสามารถระบุถึงงานในความรับผิดชอบ  และความสามารถในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบได
เปนอยางดี   และความทาทายของงาน  มีความสัมพันธกับความยึดมั่นถือมั่นผูกพันองคกร โดยความทาทายของงาน  
เปนสิ่งที่กระตุนทำใหบุคลากรเกิดความสนใจที่จะเรียนรูทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงานอยูเสมอ  โดยตองการที่จะ
พิสูจนความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานที่ตองใชความคิดสรางสรรค  และเทคโนโลยีใหมๆ ในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงานและความยึดมั่นผูกพันตอองคกร  

2.2 ปจจัยลักษณะงาน ไดแก ความมีอิสระในงาน และความสำคัญของงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร

ของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกร   

ซึ่งสอดคลองกับฐิติพร  ระวิวงษ (2559) ที่ทำงานศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงานและการรับรูการสนับสนุนจาก

องคการที่มีผลตอความผูกพันองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง)  ไดอธิบายวาคุณลักษณะของ

งานดานความมีอิสระของงาน และความสำคัญของงานมีความสัมพันธตอความผูกพันองคการ  โดยจะชี้ใหเห็นวาแมการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนองคการที่มีความมั่นคง มีความนาเชื่อถือ  และเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป  แตพนักงาน

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ยังคงใหความสำคัญกับงานที่ไดรับมอบหมายและกระบวนการทำงานที่ไดรับมอบหมายจน

สำเร็จ  ตองการไดรับความไววางใจจากหัวหนางานอยางเต็มที่  และจะมีความรูสึกผูกพันตอองคการมากยิ่งข้ึน    

 ปจจัยลักษณะงาน ไดแก ความมีเอกลักษณของงาน และความทาทายของงาน  ไมมีความสัมพันธตอความ
ผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกของ
องคกร ซึ่งไมสอดคลองกับวิศรุต  รัตนธรรม (2559) ที่ทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความยึดมั่นผูกพันองคกรของ
บุคลากรสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชลบุรี ที่อธิบายวาความมีเอกลักษณของงาน มีความสัมพันธกับความยึดมั่น
ผูกพันองคกร เนื่องจากความมีเอกลักษณของงาน สะทอนใหเห็นถึงองคประกอบเก่ียวกับลักษณะของงาน  ข้ันตอนในการ
ทำงานที่มีความชัดเจน สามารถระบุถึงงานในความรับผิดชอบ  และความสามารถในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบไดเปน
อยางดี   โดยไมตองขอคำแนะนำจากผูอ่ืนในการปฏิบัติงาน  และความทาทายของงาน เปนสิ่งที่กระตุนทำใหบุคลากรเกิด
ความสนใจที่จะเรียนรูทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงานอยูเสมอ  โดยตองการที่จะพิสูจนความสามารถของตนเองใน
การปฏิบัติงานที่ตองใชความคิดสรางสรรค  โดยจะรูสึกพึงพอใจเมื่อเห็นงานประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงาน
และความยึดมั่นผูกพันตอองคกร 
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2.3 ปจจัยลักษณะงาน ไดแก ความสำคัญของงาน  มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท  
ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็มความสามารถ  ซึ่งมีความสอดคลองกับนิตยา  
ปาปะเถ (2560) ที่ทำการศึกษาคุณลักษณะของงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดอธิบายวาความสำคัญของงาน  มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของบุคลากร 
คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สืบเนื่องจากการรับรูของบุคลากรในดานคุณลักษณะของงานสงผลให
การปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีการรูถึงคุณลักษณะของงานในระดับมากที่สุด  จะมี
ความรับผิดชอบในหนาที่การงานมาก  มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร  และมีความผูกพันตอองคกร 

     ปจจัยลักษณะงาน ไดแก ความมีเอกลักษณของงาน ความมีอิสระในงาน และความทาทายของงาน  
ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ดานความทุมเทในการ
ทำงานอยางเต็มความสามารถ  ซึ่งไมสอดคลองกับฐิติพร ระวิวงษ (2559) ที่ไดศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงานและ
การรับรู การสนับสนุนจากองคการที่มีผลตอความผูกพันองคการของพนักงานไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)  
ไดอธิบายวาคุณลักษณะของงานดานความมีเอกลักษณของงาน และความมีอิสระของงาน มีความสัมพันธในทิศทางบวก
ตอความผูกพันองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)  เนื่องจากคุณลักษณะของงานทำใหพนักงาน
รูสึกถึงความเปนเจาของงาน และมีสวนรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น  จึงเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกร  และทุมเท
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหแกองคกร   โดยจะชี้ใหเห็นวา แมการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนองคการที่มีความมั่นคง  
มีความนาเชื่อถือ  และเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป  แตพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค ยังคงใหความสำคัญกับ
งานที่ไดรับมอบหมาย  และกระบวนการทำงานที่ไดรับมอบหมายจนสำเร็จ  ตองการไดรับความไววางใจจากหัวหนางาน
อยางเต็มที่  และจะมีความรูสึกผูกพันตอองคการมากยิ่งข้ึน    

3. ปจจัยคุณภาพชีวติในการทำงาน ไดแก คาตอบแทน สภาพแวดลอมในการทำงาน  การทำงานและการดำเนิน

ชีวิต  และความสัมพนัธกับบุคคลในองคกร มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลติี้ส 

จำกัด (มหาชน) 

3.1 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก สภาพแวดลอมในการทำงาน และความสัมพันธกับบุคคลในองคกร  

มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  ดานความเชื่อมั่น ยอมรับใน

คานิยมขององคกร ซึ่งสอดคลองกับกับศุภพิชญ  ศุภโกเมศ (2560) ที ่ไดอธิบายวาปจจัยสภาพแวดลอมการทำงาน  

มีความสัมพันธตองาน  และความผูกพันตอองคการ  โดยเนื่องมาจากการที่บุคลากรที่ดูแลคนพิการมีการกลาวถึงองคการ

ในทางที่ดี และการชวยเหลือขององคการอยูในระดับที่สูง  องคการไดดูแลคนพิการและทำหนาที่บริการและชวยเหลือคน

พิการดานตางๆ ดวยความเต็มใจ ไมเลือกปฏิบัติ สงผลใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ  พรอมที่จะรักษาชื่อเสียง

ขององคการ  และรูสึกยินดีเมื่อองคการมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขข้ึน ทั้งนี้ องคการที่ดูแลคนพิการถือเปนองคการที่มี

ความมั่นคงและความนาเชื่อถือ  เปนที่รูจักของบุคคลโดยทั่วไปดวย  จึงสงผลใหความผูกพันตอองคการดานการกลาวถึง

องคการในทางที่ดี  รวมถึงไดอธิบายวาความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธตอความผูกพัน

องคกร  โดยบุคลากรจะทำงานใหสำเร็จได  การมีความสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน เพื่อนรวมงานจะยิ่งชวยใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น  หากมีความสัมพันธอันดีตอกัน ก็จะชวยลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น  และสามารถทำงาน

รวมกันได  อีกทั้งเมื่อเกิดปญหา หัวหนางานและเพื่อนรวมงานก็จะคอยใหความชวยเหลือเต็มที่   
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ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก คาตอบแทน และการทำงานและการดำเนินชีวิต ไมมีความสัมพันธตอ

ความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน)  ดานความเชื่อมั่น ยอมรับในคานิยมขององคกร 

ซึ่งไมสอดคลองกับรัชนู นาจาน (2560) ไดชี้ใหเห็นวาคาตอบแทนของบุคลากร  และความสมดุลในชีวิตหรือจังหวะชีวิต 

มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ ดานความเชื่อมั่น  และยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ  กลาวคือ 

หากบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานการไดรับคาตอบแทนที่

เพียงพอและยุติธรรมมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานดานความสมดุลในชีวิตหรือจังหวัดชีวิตมากขึ้น  จะทำใหมี

ความผูกพันตอองคการ ดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการมากข้ึน   

3.2 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก สภาพแวดลอมในการทำงาน และความสัมพันธกับบุคคลในองคกร 

มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ดานความปรารถนาที่จะ

ดำรงการเปนสมาชิกขององคกร ซึ่งสอดคลองกับอนวัช ลิ่มวรากร (2563) ที่อธิบายวาสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัย 

และสงเสริมสุขภาพ  และความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ 

    ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก คาตอบแทน และการทำงานและการดำเนินชีวิต ไมมคีวามสัมพันธตอ

ความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปน

สมาชิกขององคกร ซึ่งไมสอดคลองกับรัชนู  นาจาน (2560) ที่อธิบายวา การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และ

ความสมดุลในชีวิตและจังหวะชีวิต มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพ

ขององคการตอไป กลาวคือถาบุคลากรศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณามีคาตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุติธรรม และมีคุณภาพชีวิตดานความสมดุลในชีวิตหรือจังหวะชีวิตมากขึ้น จะทำใหมีความผูกพันตอองคการดานความ

ตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการตอไปเพิ่มข้ึน 

3.3 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไดแก คาตอบแทน สภาพแวดลอมในการทำงาน การทำงานและ 

การดำเนินชีวิต ความสัมพันธกับบุคคลในองคกร ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล 

ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ความทุมเทในการทำงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งไมสอดคลองกับอนวัช ลิ่มวรากร (2563)  

ที่อธิบายวาคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ  สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  ความสมดุลระหวางชีวิต

งานกับชีวิตดานอ่ืนๆ และความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธตอความผูกพันองคการของพยาบาลวิชาชีพ  

ขอเสนอนแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี ้ส จำกัด (มหาชน) สามารถสรุป

ขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 
1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก วุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ยูนิเวอรแซล 

ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) ดานความทุมเทในการทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพ ตางกัน ดังนั้น บริษัทควรปรับปรุงนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใหความสำคัญกับปจจัยลักษณะงาน และปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่จะสงผลตอความ
ผูกพันองคกรของพนักงาน โดยใหพนักงานทุกระดับตำแหนงงานมีสวนรวมในการกำหนดแสดงความคิดเห็น และกำหนด
นโยบายเก่ียวกับการทำงาน และการดำเนินชีวิตภายในองคกรรวมกัน  มีการทำงานรวมกันเปนทีม  มีการกำหนดลักษณะ
ขอบเขตของงานใหมีความชัดเจน ใหความสำคัญกับการมีอิสระในการปฏิบัติงานที่จะสามารถกำหนดขั้นตอน รูปแบบ 
และวิธีการในการปฏิบัติงานของตนเองที่รับผิดชอบงานนั้นๆ รวมถึงมอบหมายงานที่มีความทาทายความสามารถแก
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พนักงาน เพื่อใหพนักงานไดใชความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานอยูเสมอ รวมถึงพิจารณาการจายผลตอบแทนที่มีความ
เหมาะสมกับความรู ความสามารถของพนักงานอยางยุติธรรมและเทาเทียม  จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทำงาน   
มีเครื่องมือเครื่องใชที่มีความเหมาะสม และเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  และจัดกิจกรรมที่ทำใหพนักงานแตละพื้นที่
ปฏิบัติการไดมีโอกาสทำความรูจัก  ไดแลกเปลี่ยนความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
องคกรไปในทางที่ดีข้ึน  โดยสิ่งเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งที่จะเสริมสรางถึงความผูกพันของพนักงานในองคกร   

1.2 ปจจัยลักษณะงาน ดานความมีอิสระในงาน และดานความสำคัญของงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร 
ดานความเชื่อมั่น ยอมรับในคานิยมขององคกร ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะวา บริษัทควรปรับปรุงหลักในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองคกร  โดยการใหการยอมรับและใหอิสระการตัดสินใจในการกำหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานของตนเอง 
ภายใตกรอบระยะเวลา หรือสำเร็จของงานที่กำหนด  โดยจะตองมีการใหผลยอนกลับของงาน เพื่อใหพนักงานทราบถึง
ขอผิดพลาดในการทำงาน และดำเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน เพื่อใหสอดคลองเปนไป
ตามเปาหมายและคานิยมขององคกร  และผูบริหาร ควรใหความสำคัญกับพนักงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคนในองคกร ลวนเปนงานที่มีความสำคัญของงาน ที่จะกอใหเกิดประโยชนแกภายในองคกร  และเกิด
ประโยชนภายนอกองคกร  ซึ่งจะสามารถนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน  
ผูบังคับบัญชาตามสายงานควรมีสวนรวมในการแกไขปญหา  ไมทอดทิ้งพนักงาน มีการชมเชยหรือใหรางวัลแกพนักงานที่
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางดีเยี่ยม  ซึ่งถือเปนการใหความสำคัญกับพนักงาน ทำใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกร  และ
ยอมรับในเปาหมายของและคานิยมขององคกรเพิ่มมากข้ึน 

1.3 ปจจัยลักษณะงาน ดานความมีอิสระในงาน และดานความสำคัญของงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร 
ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกร ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะวาผูบริหาร ควรพิจารณาสรรหาพนักงานที่มี
ความเหมาะสมกับตำแหนงงานนั้นๆ  เนื่องจากหากพิจารณาเลือกคนที่เหมาะสมแลว ผูบริหารจะเกิดความไวใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยพนักงานสามารถที่จะวางแผนการทำงาน และตัดสินใจถึงแนวทางในการแกไขปญหาไดอยาง
มีอิสระ  รวมถึงบริษัทควรมีการปรับปรุงนโยบายหรือหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร  โดยใหพนักงาน
สามารถกำหนดเปาหมายและวิธีการปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองได สามารถใชวิจารณญาณของตนเองในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น  กฎระเบียบภายในองคกรเอื้อประโยชนใหพนักงานมีอิสระในการปฏิบัติงาน  รวมถึงพนักงานมีโอกาสใน
นำเสนอสิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานอยูเสมอ  และบริษัทควรใหความสำคัญกับงานที่พนักงานเพิ่มมากข้ึน  
ซึ ่งจะทำใหพนักงานรูสึกวางานที่ตนเองปฏิบัติจะกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน  ตอองคกร และภายนอกองคกร  
รวมถึงแสดงออกใหเห็นถึงความสำคัญในงานของพนักงาน  ผูบังคับบัญชา  และเพื่อนรวมงานใหการชวยเหลือเพื่อทำให
งานประสบผลสำเร็จ  อันจะนำไปสู การพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพตอไป  การใหความสำคัญแกงานของ 
พนักงานนั้น จะเปนการเสริมสรางความผูกพันองคกรของพนักงานดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกของ
องคกรใหมีระดับสูงข้ึน 

1.4 ปจจัยลักษณะงาน ดานความสำคัญของงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร ดานความทุมเทในการทำงาน
อยางเต็มความสามารถ  ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะวา บริษัทควรมีนโยบายในการใหรางวัลในการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ปฏิบัติงานไดอยางดีเยี่ยมมาโดยตลอด  โดยออกเปนหลักเกณฑในการพิจารณาใหรางวัลแกผลงานของพนักงาน  ซึ่งจะแสดง
ใหเห็นวาบริษัทใหความสำคัญกับงานของพนักงานที่กอใหเกิดประโยชนแกองคกร  การใหรางวัลดังกลาว จะทำใหพนักงาน
รูสึกวาองคกรเห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยางเต็มความสามารถ  เห็นถึงความสำคัญจากการปฏิบัตงิาน
ของพนักงาน  ซึ่งจะทำใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกร และตองการที่จะทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
เพื่อใหองคกรประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวเพิ่มมากข้ึน 
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1.5 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน  และดานความสัมพันธกับบุคคลใน
องคกรมีความสัมพันธตอความผูกพันองคกร ดานความเชื่อมั่น ยอมรับในคานิยมขององคกร ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะวา 
บริษัทควรใหความสำคัญกับการจัดสภาพแวดลอมที ่ม ีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร  
มีบรรยากาศการทำงานที่เปนมิตร  ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานบรรลุ
เปาหมาย อีกทั้งบริษัท มีสมรรถหลักที่พนักงานในองคกรยึดถือปฏิบัติรวมกัน คือ SHARP  โดย  S คือ Stakeholder 
Focus (การใหความสำคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย)  ,  H คือ Holistic Thinking (การคิดในมุมมององครวม)  , A  คือ 
Adaptability (ความสามารถในการปรับเปลี่ยน) , R คือ Adaptability (ความสามารถในการปรับเปลี่ยน)  และ P คือ 
Proactive & Creative Thinking (มีความคิดริเริ ่มคิดสรางสรรค)  ซึ่งสมรรถหลักในการปฏิบัติงานนี้  จะสงเสริมให
พนักงานเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในคานิยมขององคกร  และบริษัทควรใหความสำคัญกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางพนักงานภายในองคกรใหมีความผูกพันตอองคกรมากยิ่งขึ้น  โดยอาจเนนการสราง
วัฒนธรรมองคกร เปดโอกาสใหพนักงานมีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับองคกร เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น  เสริมสรางบรรยากาศการทำงานเปนทีม  ใหการชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหสำเร็จลุลวง  การอบรม
ใหความรูในการปฏิบัติงานที่พนักงานจะตองปฏิบัติงานรวมกัน  เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีในการปฏิบัติงาน  ทำให
งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพตอหนวยงานและองคกร  ซึ่งจะเปนการยกระดับความผูกพันองคกร ดานความเชื่อมั่น และ
ยอมรับในคานิยมขององคกร 

1.6 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และดานความสัมพันธกับบุคลในองคกรมี
ความสัมพันธตอความผูกพันองคกร ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกร ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะวา
บริษัท ควรใหความสำคัญกับการจัดสรรสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ดีใหแกพนักงานภายในองคกรมากยิ่งข้ึน  
เนื่องจากการใสใจสภาพแวดลอมในการปฏิบัตงิาที่ดีนั้น จะชวยสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  เชน มีการผสมผสานสันทนาการ  การพักผอน การผอนคลายจากความเหนื่อยลาในการปฏิบัติงาน เขามาเปนวิถี
ในการปฏิบัติงาน โดยจะสามารถลดความตึงเครียด และผอนคลายจากการปฏิบัติงานในระหวางวันไดเปนอยางดี  
กอใหเกิดการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ ่งหากพนักงานในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานที่ดี  จะชวยเสริมสรางความสมดุล Work-life Balance ของพนักงานไดเปนอยางด ี โดยหากพนักงานในองคกร
เห็นวาบริษัทใหความสำคัญกับการจัดการสภาพแวดลอมที่สงเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานนั้น จะชวยเพิ่มความผูกพัน
องคกร ดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกรของพนักงาน  และบริษัทควรจัดสรรกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหพนักงานไดมีโอกาสในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานภายในองคกร  เนื่องจากการที่พนักงานในองคกรได
มีปฏิสัมพันธรวมกันนั้น จะทำใหพนักงานในองคกรไดทำความรูจักกันเพิ่มมากขึ้น ชวยลดระยะหางของพนักงานแตละ
ระดับตำแหนง และแตละสังกัด  เกิดความสนิทสนมมากยิ่งขึ้น มีบรรยากาศในการทำงานที่เปนมิตร ไดเห็นถึงมุมมองใน
การปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน  ไดแบงปนประสบการณในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน กอใหเกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการปฏิบัติงาน ที่จะกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงานและองคกร   เปนการสรางความสัมพันธอันจะกอใหเกิด
ความผูกพันองคกรดานความปรารถนาที่จะดำรงการเปนสมาชิกขององคกรของพนักงาน ตอไป 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาในกลุมตัวอยางอื่นๆ เชน พนักงานองคกรในภาครัฐ พนักงานในองคกรในกลุมบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พนักงานในองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร เปนตน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบแตละกลุมตัวอยาง เชน องคกรภาครัฐและภาคเอกชน องคกรที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยและองคกรที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 



15 

 

เอกสารอางอิง 

ฐิติพร  ระวิวงษ. (2559). อิทธิพลของคุณลักษณะของงานและการับรูการสนับสนุนจากองคการที่มีผลตอความผูกพัน
องคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

นิตยา  ปาปะเถ. (2560). คุณลักษณะของงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลติี้ส จำกัด (มหาชน). 2564. บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด (มหาชน) [ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส], สืบคนจาก http://www.uu.co.th. 

พิชิต  ปราณีพรอมพงศ. (2559). ความผูกพันองคกรของพนักงานฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท หางเซ็นทรัล  ดีพาท
เมนทสโตร จำกัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

รัชนู  นาจาน. (2560). ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา.สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ. 

วิศรุต  รัตนธรรม. (2559). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความยึดม่ันผูกพันตอองคกรของบุคลากรสุขภาพ:กรณีศึกษา
โรงพยาบาลชลบุรี. นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศุภพิชญ  ศุขโกเมศ. (2560). ปจจัยที่สงผลใหเกิดความผูกพันตองานและความผูกพันตอองคการของบุคลากรที่ดูแล
คนพิการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร.  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. (2564). หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance Code: CG Code). [ขอมูลอิเล็กทรอนิกส], สืบคนจาก https://www.sec.or.th/ 
cgthailand/TH/Documents /Regulation/CGCode.pdf. 

อนวัช  ลิ่มวรากร. (2563). ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันตอองคการของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาล 7 จังหวัดภาคใตตอนบน. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

Ngari Evelyne Wambui. (2018). Job Characteristic And Performance of Employees among private 
equity firms in Nairobi city county, Kenya. Nairobi : Kenyatta University.   

Porter et al, L. W., Steers, R.M., Mowday, R.T., Boulin, P.V. (1974). Organizational Commitment, job 
satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal ofApplied Psychology, 59 
(5): 603-609. 

Steers, R. M. & Porter, L. W. (1983). Motivation and Work Behavior. (3rd ed.). New York: McGraw - Hill.  

Walton, & Richard E. 1974. “Improving The Quality of Work Life.” Harvard Business Review, Vol.52 
(May-June): p. 12. 

 

http://www.uu.co.th/

