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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ (1) ศกึษาคุณภาพชวีติในการทาํงาน พนกังานของบรษิทัเอกชน

ใหบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทน ดา้นสิง่แวดลอ้มที่

ถูกสุขลกัษณะและมคีวามปลอดภยั ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้าํงาน ดา้นลกัษณะการบรหิารของ

ผู้บริหารองค์กร และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน (2) ศึกษาความผูกพนัและความ

จงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานของบริษัทเอกชนให้บริการด้านซอฟต์แวร์ในเขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเชื่อมัน่และศรทัธาต่อองค์กร ด้านความเตม็ใจจะปฏบิตังิานเพื่อ

องคก์ร ดา้นความตอ้งการเป็นสว่นหน่ึงในสมาชกิองคก์ร และดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน และ

(3) ปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีม่ผีลต่อเพือ่การธาํรงรกัษาพนกังานของบรษิทัเอกชน

ใหบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริษัทเอกชนให้บริการด้านซอฟต์แวร์ในเขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม จาํนวน 200 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลคอื แบบสอบถาม ดําเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์หาค่า

รอ้ยละ คา่เฉลีย่ (�̅�𝑥) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD)  

 ผลการวจิยั พบว่า พนักงานทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 115 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 57.5 มอีายุตัง้แต่ 31-40 ปี จํานวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 มสีถานภาพโสด จํานวน 

151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.5 มรีะดบัการศกึษาในระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจาํนวน 167 คน คดิเป็น
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ร้อยละ 83.5 มรีายได้ตัง้แต่ 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 62.5 มตีําแหน่งงาน มี

โปรแกรมเมอร ์จาํนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.03 มปีระสบการณ์ในการทาํงาน มปีระสบการณ์ตัง้แต่ 1-3 ปี 

และประสบการณ์ตัง้แต่ 4-6 ปี เทา่กนั จาํนวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0  

 ปัจจยัเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการทํางานของพนักงานบรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรใ์นเขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นค่าตอบแทน มาก

ที่สุด รองลงมา ด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ทํางาน ด้านลกัษณะการบริหารของผู้บริหารองค์กร ด้าน

สิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยั และดา้นความสมดุลระหวา่งชวีติการทาํงาน ตามลาํดบั 

 ปัจจยัเกีย่วกบัความผกูพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์ารของพนักงานบรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิารดา้น

ซอฟต์แวรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

ทุกด้านมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื ดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ด้านความเชื่อมัน่และความ

ศรทัธาต่อองคก์ร ดา้นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในสมาชกิองคก์ร ดา้นความเตม็ใจจะปฏบิตังิานเพื่อองคก์ร 

ตามลาํดบั 

คาํสาํคญั : คุณภาพชวีติในการทาํงาน, ความผกูพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร 

 

ABSTRACT 

 

 The objectives of the research were to (1) study the quality of life at work of employees of a 

software services company in Huai Khwang District, Bangkok, including Compensation, Environment that 

was hygienic and safe, the development of the potential of workers, Management characteristics of 

executives and the Balance between life and work, (2) study commitment and loyalty to the organization 

of employees of a software services company in Huai Khwang District, Bangkok, including Confidence 

and faith in the organization, Willingness to work for the organization, The need was part of the 

organization's membership and Job satisfaction, and (3) study the factors affecting to employee retention 

of a software services company in Huai Khwang District, Bangkok. 

 The sample group was 200 people of employees of a software services company in Bangkok. 

The tool used for collecting the data was a questionnaire. Data analysis by using computer software 

package was to find percentage value, average and standard deviation. 

 The results of research showed that employees of a software services company in Bangkok who 

answered the questionnaire most of them were 115 men representing 57.5. Most of them were 31-40 

years old, 99 people representing 49.5. Most of them were single, 151 people representing 75.5. Most of 

them had a bachelor's degree or equivalent of 167 people representing 83.5 Most of them have monthly 

income of 20,001 – 30,000 baht, 125 people, representing 62.5 Most of them are Programmer of 126 
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people representing 63.03. Most of them had a working period of 1-3 years and 4-6 years, 74 people 

representing 37.0. 

 The results of research showed that Factors quality of life at work of employees of a software 

services company in Bangkok Overall, it's at a high level. When considering each factor, it was found 

that the factor at the highest level is compensation and the factor that is at the high level is the 

development of the potential of workers, Management characteristics of executives, Environment that is 

hygienic and safe and the Balance between life and work respectively. 

 The results of research showed that Factors commitment and loyalty to the organization of 

employees of a software services company in Bangkok Overall, it's at a high level. When considering 

each factor, it was found that every factor had a high level of opinion. 

Keyword: Quality of life at work, Commitment, and loyalty to the organization 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรเ์ป็นบรษิทัเอกชนทีเ่น้นใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารเป็นสาํคญั โดยมปัีจจยั

สําคญัถอืว่าเป็นหวัใจของธุรกจิใหบ้รกิารดา้นซอฟต์แวร์อยู่ 3 ปัจจยัไดแ้ก่ ลูกคา้ การจดัการและพนักงาน 

ซึง่พนักงานถอืว่าเป็นบุคลากรทีส่ง่มอบการบรกิารของบรษิทัใหแ้ก่ลูกคา้เพือ่สรา้งความประทบัใจ หากตอ้ง

เสยีบุคลากรในตาํแหน่งนัน้ไปจะสง่ผลกระทบต่อองคก์รทัง้ทางตรงและทางออ้มได ้ 

ดงันัน้การบรหิารทรพัยากรมนุษย์เพื่อการธํารงรกัษาพนักงานนัน้จงึมคีวามสําคญั ซึ่งการรกัษา

พนกังานทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารดาํเนินธุรกจิประสบความสาํเรจ็ ดว้ยเหตุที่

กล่าวมาทัง้หมดน้ีผู้วจิยั จึงมีความสนใจจะศกึษาเรื่อง การบริหารทรพัยากรมนุษย์เพื่อการธํารงรกัษา

พนกังานของบรษิทัเอกชนใหบ้รกิารซอฟตแ์วรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการทาํงาน พนักงานของบรษิทัเอกชนใหบ้รกิารดา้นซอฟต์แวรใ์นเขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความผกูพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร พนักงานของบรษิทัเอกชนใหบ้รกิารดา้น

ซอฟตแ์วรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการธํารงรักษาพนักงานของ

บรษิทัเอกชนใหบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีคอื พนกังานของบรษิทัเอกชนแห่งหน่ึงทีใ่หบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรใ์น

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จํานวน 200 คน เพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่างที่มคีุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีส่ามารถเป็นตวัแทนของ

ประชากรตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  

1. ตวัแปรอสิระ คอื คุณภาพชวีติในการทาํงาน, ความผกูพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร 

2. ตวัแปรตาม คอื ปัจจยัที่มผีลต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย์เพื่อการธํารงรกัษาพนักงานของ

บรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  

งานวจิยัน้ีมรีะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูเป็นเวลา 3 เดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึมนีาคม พ.ศ. 2565 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. การศกึษาน้ีจะทําใหท้ราบถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการธํารงรกัษาบุคลากร เพื่อใชก้ําหนดแนวทางการ

บรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นการแกไ้ขปัญหา หลกีเลีย่งและปรบัปรุงปัจจยัทีก่ระตุน้ทาํใหพ้นกังานทาํงานไม่ได้

เตม็ศกัยภาพ ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการมาสาย การขาดงานและการลาออกของพนกังานได ้

2. นําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัน้ีมาใชใ้นการพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ละกําหนด

นโยบาย ตลอดจนทศิทางขององคก์รในดา้นของการจดัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

 

กรอบแนวคิดวิจยั 

ตวัแปรอสิระ                                                  ตวัแปรตาม                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพนัและความจงรักภกัดีต่อองค์การ 

 1. ดา้นความเช่ือมัน่และศรัทธาต่อองคก์ร 

 2. ดา้นความเตม็ใจจะปฏิบติังานเพื่อองคก์ร 

 3. ดา้นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในสมาชิกองคก์ร 

 4. ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

คุณภาพชีวติในการทํางาน 

1. ดา้นผลตอบแทน 

2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและมีความปลอดภยั 

3. ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้าํงาน 

4. ดา้นลกัษณะการบริหารของผูบ้ริหารองคก์ร 

5. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงาน 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการธํารง

รักษาพนักงานของบริษัทเอกชน

ท่ีให้บริการ 

ด้านซอฟต์แวร์ในเขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการทาํงาน 

 Bruce และ Blackburn (1992 อ้างใน สุเนตร นามโคตศร,ี 2553, หน้า 8) กล่าวถึง องค์ประกอบที่

สาํคญัของคุณภาพชวีติการทาํงาน ประกอบไปดว้ย ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม, สถานทีท่าํงานทีป่ลอดภยั, การ

สรา้งศกัยภาพโดยแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทํางาน, ความก้าวหน้า และโอกาสในการพฒันาความรู้, 

การบูรณาการทางสงัคม, พนกังานไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นลกัษณะทีไ่รค้วามเครยีด, การมเีวลาว่างอย่างเหมาะสม 

และการยอมรบัทางสงัคม 

 แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 Allen และ Meyer (1993 อา้งใน นนัทภทัร อกัษรดษิฐ,์ 2550, หน้า 29) มแีนวคดิต่อความผกูพนัดา้น

พฤตกิรรม โดยมอีงคป์ระกอบ 3 อยา่ง ดงัน้ี  

 องค์ประกอบแรก คอื ความผูกพนัด้านจติใจ (Affective Commitment) หมายถงึความรู้สกึที่ดขีอง

พนกังานในการเป็นสมาชกิขององคก์รนัน้ ๆ 

องคป์ระกอบทีส่อง คอื ความผกูพนัดา้นการคงอยู่กบัองคก์ร (Continuance Commitment) หมายถงึ 

ความผกูพนัทีเ่กดิขึน้ เน่ืองจากพนกังานตระหนกัถงึความคุม้คา่ในการลงทุนทีจ่ะทาํงานในองคก์ร 

องคป์ระกอบทีส่าม คอื ความผกูพนัทางดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) หมายถงึ ความ

ผกูพนัของพนกังานทีเ่กดิขึน้ เป็นผลมาจากบรรทดัฐานขององคก์รและสงัคม 

 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

เอกอนงค ์ศรสีําอางค ์และรองศาสตราจารย ์ดร. ปิยะนุช เงนิคลา้ย (2559) วจิยัเรื่อง การธํารงรกัษา

อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาไทย: กรณีศกึษา มหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า การ

พฒันาศกัยภาพของบุคลากร เช่นการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล การสนบัสนุนใหอ้าจารยนํ์าเสนอและตพีมิพ์

ผลงานวชิาการออกสูร่ะดบัชาตแิละนานาชาต ิการพฒันาอาจารยใ์หเ้ขา้สูต่าํแหน่งทางวชิาการ การสนบัสนุนให้

อาจารยม์คีุณวุฒทิีสู่งขึน้ และการสนับสนุนงบประมาณ นัน้ทีม่ ีอทิธพิลต่อการคงอยู่หรอืลาออกของอาจารย์

มหาวทิยาลยั ปัจจยัต่าง ๆ เหลา่น้ีตวัแปรทีส่ง่ผลตอ่ ความเจรญิกา้วหน้าในสายอาชพีของอาจารยม์หาวทิยาลยั

โดยทัว่ไป 

ทกัดนัย  เพชรเภร ิ(2556) วจิยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการธํารงรกัษาบุคลากรครูในโรงเรยีนเอกชน 

ประเภทสามญัศกึษา ผลการวจิยั พบว่า  มรีะบบการบรหิารงานชดัเจน มรีะบบ การบรหิารทีเ่น้นการทํางาน

เป็นทมี การมสีว่นรว่มผา่น การกระจายอาํนาจตามสายงาน ผูบ้รหิารมภีาวะผูนํ้า ม ีความเสยีสละ เอาใจใสดแูล

คร ูทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก โรงเรยีนทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่ผีูบ้รหิารจะใหค้วามสาํคญัเป็น อย่างมากต่อการธาํรงรกัษา

บุคลากรครใูนโรงเรยีน 

สรญัญา บัลลังก์ (2557) วิจยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการธํารงรกัษาบุคลากรในธุรกิจแบบ

ครอบครวั กรณีศกึษา: บรษิทั AAA ในจงัหวดัลาํปาง ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัต่าง ๆ  ทีส่ง่ผลกระทบ หน่วยงาน
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จงึควรต้องทําการศกึษาหาวธิกีารในการธํารงรกัษาบุคลากรที่ มคีุณภาพ ด้วยการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้

หลากหลาย พยายามจดัสรรปัจจยัต่าง ๆ ใหเ้พยีงพอและตรงต่อความตอ้งการของพนักงาน เช่น 1) พนักงาน

ตอ้งการไดร้บัการอบรมความรูต้่าง ๆ เพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการทาํงานไดถู้กตอ้งตรงกนั หน่วยงานควรจดัใหม้ี

กระบวนการในการพฒันาอบรม เพื่อใหบุ้คลากรสามารถนําความรูท้กัษะต่าง ๆ จากการอบรมกลบัมาพฒันา

งานใหด้ยีิง่ขึน้ 2) การปรบัปรุงระบบการทาํงานทีเ่ป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน ลด

ความสบัสน 3) การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มภายในสถานประกอบการ ความสะอาด ความเป็นสดัส่วน เพื่อให้

เกดิความคล่องตวัในการทํางาน และมคีวามปลอดภยัต่อตวัพนักงาน 4) ควรมกีารจดักจิกรรมสมัพนัธต์่าง ๆ 

เพื่อลดช่องว่าง และเพิม่ความสามคัค ี5) การจดัสรรสวสัดกิาร หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากค่าจา้ง

หรอืเงนิเดอืน 

 นงคเ์ยาว ์แสวงผล (2557) ไดว้จิยัเรื่อง อทิธพิลของแรงจงูใจ ความผกูพนัในองคก์รการมสีว่นร่วมและ

สมรรถนะบุคลากรทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั กาสะลองเซรามคิส ์จาํกดั จงัหวดั

ลําปาง ผลการศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทุกปัจจยั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อทําประโยชน์ใหก้บั

องคก์าร เหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัสงูสดุ  

Miner (1992 อา้งใน พงษ์เทพ เงาะดว่น, 2555, หน้า 18) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร คอืความรูส้กึ

ที่เป็นพวกเดยีวกนั ความผูกพนัที่มตี่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที่ของ

ตนเองเพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์ร เป็นความรูส้กึของการทีต่วัเองเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร ไม่ไดเ้กดิ 

ซึ่งความผูกพันต่อองค์กร เป็นการแสดงออกที่มากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ เพราะเป็น

ความสมัพนัธ์ที่เหนียวแน่น และผลกัดนัให้บุคคลเตม็ใจที่จะอุทศิตวัเอง เพื่อการสรา้งสรรค์ให้ องค์กรอยู่ใน

สถานะทีด่ขี ึน้ 

Walton (อ้างถึงใน สุพรรณี  ไทยประดษิฐ์, 2546, หน้า 12-14) กล่าวว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพ

คุณภาพชวีติการทํางานประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ 2) สภาพแวดล้อม และความ

ปลอดภยั 3) การใหผู้ป้ฏบิตังิานไดฝึ้กฝนความสามารถ 4) ส่งเสรมิความกา้วหน้าและความมัน่คง 5) ส่งเสรมิ

ดา้นสงัคมของผูป้ฏบิตังิาน 6) ลกัษณะงานมคีวามยุตธิรรม 7) ความสมดุลระหว่างชวีติในการทํางานโดยรวม 

8) ลกัษณะงานเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคมโดยตรง เมื่อแต่ละบุคคลไดใ้ชช้วีติการทาํงานทีต่นเองพอใจกจ็ะ

ทําให้มภีาวะจติใจ และอารมณ์ที่ด ีซึ่งส่งผลให้ทํางานดตีามไปด้วย ดงันัน้จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่แต่ละองค์กร

จะตอ้งศกึษาหรอืแสวงหาหนทางใหเ้กดิความสอดคลอ้งตอ้งกนัของความพงึพอใจระหวา่งพนกังานและองคก์าร 

ทาํใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายสงูสดุ 
  



7 
 

 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 การวจิยัโดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitation Research Approach) โดยใช้การวจิยัเชงิ

สาํรวจ (Survey Research) และใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบเจาะจง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

       พนักงานของบรษิัทเอกชนที่ให้บรกิารด้านซอฟต์แวร์ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จํานวน

ทัง้สิน้ 200 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู 

 การวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถาม เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู แบ่งออกเป็น 5 สว่น ดงัต่อไปน้ี 

     ตอนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนที ่2 ขอ้มลูดา้นคุณภาพชวีติในการทาํงาน 

     ตอนที ่3 ขอ้มลูดา้นความผกูพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร 

     ตอนที่ 4 ข้อมูลปัจจยัที่มีผลต่อการบริหารทรพัยากรมนุษย์เพื่อการธํารงรกัษาพนักงานของ

บรษิทัเอกชน 

      ตอนที ่5 ขอ้เสนอแนะและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

 การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้มาเอง มขี ัน้ตอนในการสรา้ง ดงัน้ี  

  1) ศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจากนัน้นํามากําหนดกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการ

วจิยั  

  2) สรา้งแบบสอบถามและตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รอืไม ่

จากนัน้นําไปให้ผู้เชีย่วชาญ จํานวน 2 ท่าน พจิารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเน้ือหา 

ตลอดจนไปถงึความชดัเจนและการใชภ้าษาทีเ่หมาะสมของคาํถาม  

  3) นํามาคาํนวณคา่ดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Congruence) โดยวดัผลโดยพจิารณา

จากคะแนน IOC ดงัน้ี 

   1. ขอ้คาํถามทีม่คีะแนน IOC ตัง้แต่ 0.50 – 1.00 มคีวามเทีย่งตรงใชไ้ด ้

   2. ขอ้คาํทีม่คีะแนน IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรบัปรุง ยงัใชไ้มไ่ด ้

  4) นําแบบสอบถามมาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ  

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการแก้ไขและผ่านความเหน็ชอบของผูเ้ชีย่วชาญแลว้ มาดําเนินการ

จดัทาํแบบสอบถามในรปูแบบออนไลน์และเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 200 คน  
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 วิธีการวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู แลว้นํามาทาํการลงรหสัขอ้มลูใหเ้ป็น

ตวัเลข เพือ่คาํนวณผลดว้ยโปรแกรมทางคอมพวิเตอร ์โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะหอ์อกเป็นดงัน้ี 

 1. สถติพิรรณนา (descriptive statistics) เพื่อบรรยายคุณสมบตัขิองแต่ละตวัแปรต่าง ๆ เป็นขอ้มูล

เบื้องต้น โดยข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย 

(descriptive statistics) นําเสนอในรปูของความถี ่(frequency) รอ้ยละ (percentage) สาํหรบัขอ้คาํถามของตวั

แปรแต่ละดา้น นําเสนอในรูปของรอ้ยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 

deviation)  

          2. สถติวิเิคราะห์ที่ใช้ในการวจิยั ผู้วจิยัใช้สถติวิเิคราะห์ เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 

ดงัน้ี  

     2.1 .คุณภาพชวีติในการทํางาน ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทน ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะ

และมคีวามปลอดภยั ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้าํงาน ดา้นลกัษณะการบรหิารของผูบ้รหิารองคก์ร และ

ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการทํางานกบัตวัแปรตาม คอื ปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย์เพื่อ

การธํารงรกัษาพนักงาน โดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์แบบสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson’s 

Product Moment Correlation) 

     2.2 ความผูกพนัและความจงรกัภกัดตี่อองค์การ ประกอบด้วย ด้านความเชื่อมัน่และศรทัธาต่อ

องคก์ร ดา้นความเตม็ใจจะปฏบิตังิานเพื่อองคก์ร ดา้นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในสมาชกิองคก์ร และดา้น

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน กบัตวัแปรตาม คอื ปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พื่อการธํารง

รกัษาพนักงาน โดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์แบบสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson’s Product 

Moment Correlation) 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

200 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.5 และเพศหญงิจํานวน 85 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 42.5 สว่นใหญ่มอีาย ุ31-40 ปี จาํนวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 รองลงมาคอือาย ุ21-30 ปี จาํนวน 90 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 ตํ่ากว่า 21 ปี จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 สว่นใหญ่

มสีถานะโสด จาํนวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.5 รองลงมาคอื สมรส จาํนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.9 สว่น

ใหญ่มกีารศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 167 คน คดิเป็นร้อยละ 83.5 รองลงมาคอืตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

จํานวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5, สงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 ส่วนใหญ่มตีําแหน่ง

งานโปรแกรมเมอร ์จาํนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.0 รองลงมาคอื เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร จาํนวน 14 คน คดิ
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เป็นรอ้ยละ 4.0, การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ผูส้่งเอกสาร ตําแหน่งละจํานวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0, การ

บญัช ีจาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5, ผูท้ดสอบระบบ จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0, แม่บา้น จาํนวน 8 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0, ผูอ้อกแบบหรอืผูป้ระสานงานโครงการ จํานวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ส่วนใหญ่มี

รายได้ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 รองลงมาคอื 10,001 – 20,000 

บาท จํานวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0, น้อยกว่า 10,000 บาท จํานวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5, 30,001 – 

40,000 บาท จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 4.5, 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0, 

มากกว่า 50,000 บาท จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 สว่นใหญ่มปีระสบการณ์ในการทาํงาน 1-3 ปี และ 4-6 

ปี จาํนวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 รองลงมาคอื ตํ่ากวา่ 1 ปี จาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5, ตัง้แต่ 6 ปี

ขึน้ไป จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนที่ 2 ปัจจยัด้านคุณภาพชวีติในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก คอื ด้านผลตอบแทน ด้านการพฒันา

ศกัยภาพของผูท้าํงาน ดา้นลกัษณะการบรหิารของผูบ้รหิารองคก์ร ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและมคีวาม

ปลอดภยั  และดา้นความสมดุลระหวา่งชวีติการทาํงาน ตามลาํดบั 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตอนที ่3 ปัจจยัดา้นความผกูพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื ดา้นทีอ่ยู่ในระดบัมาก 

คอื ดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความเชื่อมัน่และความศรทัธาต่อองคก์ร ดา้นความตอ้งการเป็น

สว่นหน่ึงในสมาชกิองคก์ร และดา้นความเตม็ใจจะปฏบิตังิานเพือ่องคก์ร ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 4 ปัจจยัที่มีผลต่อการบริหารทรพัยากรมนุษย์เพื่อการธํารงรกัษา

พนักงานของบรษิัทเอกชน ด้านคุณภาพชวีติในการทํางาน และด้านความผูกพนัและความจงรกัภักดีต่อ

องค์การ มคีวามสมัพนัธ์กบัปัจจยัที่มผีลต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย์เพื่อการธํารงรกัษาพนักงานของ

บรษิทัเอกชนใหบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

สรปุผลการวิจยั 

 

 ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบคุคล  

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.5 มอีายุตัง้แต่ 

31-40 ปี จํานวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 มสีถานภาพโสด จํานวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.5 มรีะดบั

การศกึษาในระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจาํนวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.5 มรีายไดต้ัง้แต่ 20,001 – 30,000 

บาท จํานวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 62.5 มตีําแหน่งงาน มโีปรแกรมเมอร์ จํานวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 

63.03 มปีระสบการณ์ในการทาํงาน มปีระสบการณ์ตัง้แต่ 1-3 ปี และประสบการณ์ตัง้แต่ 4-6 ปี เท่ากนั จาํนวน 

74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0  
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ผลการศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการทาํงาน 

ความคดิเหน็ของพนกังานบรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายได้ พบว่า ด้านค่าตอบแทน มากที่สุด รองลงมา ด้านการพฒันา

ศกัยภาพของผูท้ํางาน ด้านลกัษณะการบรหิารของผู้บรหิารองค์กร ด้านสิง่แวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและมี

ความปลอดภยั และดา้นความสมดุลระหวา่งชวีติการทาํงาน 

ผลการศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัความผกูพนัและความจงรกัภกัดีต่อองคก์าร 

ความคดิเหน็ของพนกังานบรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายได ้พบว่า ดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความเชื่อมัน่

และความศรทัธาต่อองคก์ร ดา้นความต้องการเป็นส่วนหน่ึงในสมาชกิองคก์ร ดา้นความเตม็ใจจะปฏบิตังิาน

เพือ่องคก์ร ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 

 

ผลการศึกษาคณุภาพชีวิตในการทาํงาน ของพนักงานบรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิารดา้นซอฟต์แวรใ์น

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทุกดา้นมคีวาม

คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยไดค้่าเฉลีย่สงูสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้ํางาน ดา้น

ลกัษณะการบรหิารของผูบ้รหิารองคก์ร ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยั ดงัน้ี 

ด้านการพฒันาศกัยภาพของผูท้าํงาน  

ความคดิเห็นผลการศกึษาปัจจยัเกี่ยวกบัคุณภาพชวีติในการทํางาน ของพนักงานบรษิัทเอกชนที่

ใหบ้รกิารดา้นซอฟต์แวรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่าง เหน็ว่าองคก์รสนับสนุนใหต้นเองไดใ้ชค้วามรูแ้ละความสามารถทีม่ทีํางานไดอ้ย่างเตม็ที ่

ในระดบัมาก รองลงมา กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็วา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็วา่องคก์รใชเ้จา้หน้าทีช่ ัว่คราวหรอื

เจ้าหน้าที่จากภายนอกมากเกนิไป จนทําให้ท่านไม่สามารถทําหน้าที่ของท่านดทีี่สุด ในลําดบัสุดท้ายกลุ่ม

ตวัอย่างมคีวามเหน็ว่าองค์กรใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ ในเรื่องที่กลุ่มตวัอย่างสนใจ สอดคล้องกบังานวจิยัของ เอก

อนงค์ ศรสีําอางค์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช เงนิคล้าย (2559) วจิยัเรื่อง การธํารงรกัษาอาจารย์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาไทย: กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า การพฒันา

ศกัยภาพของบุคลากร เช่นการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล การสนบัสนุนใหอ้าจารยนํ์าเสนอและตพีมิพผ์ลงาน

วชิาการออกสู่ระดบัชาติและนานาชาติ การพฒันาอาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวชิาการ การสนับสนุนให้

อาจารยม์คีุณวุฒทิีสู่งขึน้ และการสนับสนุนงบประมาณ นัน้ทีม่ ีอทิธพิลต่อการคงอยู่หรอืลาออกของอาจารย์

มหาวทิยาลยั ปัจจยัต่าง ๆ เหลา่น้ีตวัแปรทีส่ง่ผลตอ่ ความเจรญิกา้วหน้าในสายอาชพีของอาจารยม์หาวทิยาลยั

โดยทัว่ไป 
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ด้านลกัษณะการบริหารของผูบ้ริหารองคก์ร 

ความคดิเห็นผลการศกึษาปัจจยัเกี่ยวกบัคุณภาพชวีติในการทํางาน ของพนักงานบรษิัทเอกชนที่

ใหบ้รกิารดา้นซอฟต์แวรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า พนักงานมคีุณภาพชวีติในการทํางาน ดา้นลกัษณะการบรหิารของผูบ้รหิารองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก กลุ่มตวัอยา่ง เหน็วา่ผูบ้รหิารเป็นผูม้เีหตุผล รบัฟังความคดิเหน็ ใหก้ารชว่ยเหลอืแนะนําและเป็นทีป่รกึษา

ทีด่ใีนเรื่องงานในระดบัมาก รองลงมา กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ว่าตวัเองไดร้บัโอกาสใหแ้สดงความสามารถใน

งานทีไ่ดร้บัผดิชอบอย่างเตม็ที ่และในลําดบัสุดทา้ยกลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ว่าระดบัความรบัผดิชอบในงานที่

ตวัเองได้รบัมอบหมายเพยีงพอต่อความต้องการของตวัเอง สอดคล้องกบังานวจิยัของ ทกัดนัย  เพชรเภร ิ

(2556) วิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการธํารงรกัษาบุคลากรครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา 

ผลการวจิยั พบว่า มรีะบบการบรหิารงานชดัเจน มรีะบบการบรหิารที่เน้นการทํางานเป็นทมี การมสี่วนร่วม

ผ่าน การกระจายอํานาจตามสายงาน ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา มีความเสียสละ เอาใจใสดูแลครู ทัง้น้ีอาจ

เน่ืองมาจาก โรงเรยีนทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่ผีูบ้รหิารจะใหค้วามสาํคญัเป็น อย่างมากต่อการธาํรงรกัษาบุคลากรครู

ในโรงเรยีน 

ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถกูสขุลกัษณะและมีความปลอดภยั 

ความคดิเห็นผลการศกึษาปัจจยัเกี่ยวกบัคุณภาพชวีติในการทํางาน ของพนักงานบรษิัทเอกชนที่

ใหบ้รกิารดา้นซอฟต์แวรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ พนกังานมคีุณภาพชวีติในการทาํงาน ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยั โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่าง เหน็ว่าบรเิวณทีก่ลุ่มตวัอย่างทํางานมคีวามสะอาด มกีารระบายอากาศทีด่ ีและมี

แสงสว่างเพยีงพอในระดบัมาก รองลงมา กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ว่า บรเิวณทีก่ลุ่มตวัอย่างทาํงานมรีะบบการ

จดัการด้านสิง่แวดล้อมที่ดี เช่น การจดัการขยะมูลฝอย น้ําเสยี และการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างถูก

สุขลกัษณะ และในลําดบัสุดทา้ยกลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ว่าการทีอ่งคก์ารไม่เกดิความผดิพลาดรา้ยแรงขึน้ทีน่ี่ 

เป็นเพราะความบงัเอญิ (by chance) สอดคล้องกบังานวจิยัของ สรญัญา บลัลงัก์ (2557) วจิยัเรื่อง ปัจจยัที่

ส่งผลกระทบต่อการธํารงรกัษาบุคลากรในธุรกิจแบบครอบครวั กรณีศกึษา: บรษิัท AAA ในจงัหวดัลําปาง 

ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบ หน่วยงานจงึควรตอ้งทาํการศกึษาหาวธิกีารในการธาํรงรกัษา

บุคลากรที ่มคีุณภาพ ดว้ยการสรา้งแรงจูงใจต่าง ๆ ใหห้ลากหลาย พยายามจดัสรรปัจจยัต่าง ๆ ใหเ้พยีงพอ

และตรงต่อความต้องการของพนักงาน เช่น 1) พนักงานต้องการได้รบัการอบรมความรูต้่าง ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจ

กระบวนการทํางานไดถู้กต้องตรงกนั หน่วยงานควรจดัใหม้กีระบวนการในการพฒันาอบรม เพื่อใหบุ้คลากร

สามารถนําความรูท้กัษะต่าง ๆ จากการอบรมกลบัมาพฒันางานใหด้ยีิง่ขึน้ 2) การปรบัปรุงระบบการทํางานที่

เป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน ลดความสบัสน 3) การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มภายใน

สถานประกอบการ ความสะอาด ความเป็นสดัสว่น เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการทาํงาน และมคีวามปลอดภยั

ต่อตวัพนักงาน 4) ควรมกีารจดักจิกรรมสมัพนัธ์ต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่าง และเพิม่ความสามคัค ี5) การจดัสรร

สวสัดกิาร หรอืผลประโยชน์อืน่ ๆ ทีน่อกเหนือจากคา่จา้งหรอืเงนิเดอืน 
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ผลการศึกษาความผกูพนัและความจงรกัภกัดีต่อองคก์าร ของพนักงานบรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิาร

ด้านซอฟต์แวร์ในเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

พนักงานบรษิทัเอกชนที่ให้บรกิารด้านซอฟต์แวร์ในกรุงเทพมหานครมคีวามผูกพนัและความจงรกัภกัดตี่อ

องคก์าร สว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยไดค้่าเฉลีย่สงูสุด 3 อนัดบัแรก คอื ดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ดา้นความตอ้งการเป็นสว่นหน่ึงในสมาชกิองคก์ร ดา้นความเตม็ใจจะปฏบิตังิานเพือ่องคก์ร ดงัน้ี 

ด้านความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ความคดิเหน็ผลการศกึษาปัจจยัเกี่ยวกบัความผูกพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ตวัเองมคีวามรูส้กึภาคภูมใิจเมื่อท่านทํางานสําเรจ็ มใีนระดบัมาก 

รองลงมา กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ว่าตวัเองชอบและมคีวามสุขกบังานทีต่นทําอยู่ และในลําดบัสุดทา้ย กลุ่ม

ตวัอย่างมคีวามเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่มคีวามกดดนั หวัหน้างานจะขอให้ตนทํางานเร็วขึ้น แม้ว่าจะเกิดการ

ทาํงานทีล่ดัข ัน้ตอน (shortcuts) และอาจะสง่ผลใหม้คีวามเสีย่งเกดิความผดิพลาดเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ นงค์เยาว์ แสวงผล (2557) ได้วจิยัเรื่อง อทิธพิลของแรงจูงใจ ความผูกพนัในองค์กรการมสี่วนร่วมและ

สมรรถนะบุคลากรทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั กาสะลองเซรามคิส ์จาํกดั จงัหวดั

ลําปาง ผลการศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทุกปัจจยั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อทําประโยชน์ใหก้บั

องคก์าร เหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัสงูสดุ  

ด้านความต้องการเป็นส่วนหน่ึงในสมาชิกองคก์ร 

ความคดิเหน็ผลการศกึษาปัจจยัเกี่ยวกบัความผูกพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เหน็ว่าตวัเองปฏบิตังิานเตม็กําลงัความสามารถเพื่อแสดงถงึความ

เป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร ในระดบัมาก โดยรองลงมา กลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็วา่ ตวัเองไดร้บัการยอมรบัวา่เป็น

สว่นหน่ึงขององคก์ร และในลําดบัสุดทา้ย กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ว่าตวัเองปฏบิตังิานเตม็กําลงัความสามารถ

เพือ่แสดงถงึความเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Miner (1992 อา้งใน พงษ์เทพ เงาะดว่น, 

2555, หน้า 18) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร คอืความรูส้กึทีเ่ป็นพวกเดยีวกนั ความผกูพนัทีม่ตี่อเป้าหมาย

และค่านิยมขององค์กร การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เป็น

ความรูส้กึของการทีต่วัเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ไม่ไดเ้กดิ ซึ่งความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นการแสดงออกที่

มากกวา่ความจงรกัภกัดทีีเ่กดิขึน้ตามปกต ิเพราะเป็นความสมัพนัธท์ีเ่หนียวแน่น และผลกัดนัใหบุ้คคลเตม็ใจที่

จะอุทศิตวัเอง เพือ่การสรา้งสรรคใ์ห ้องคก์รอยูใ่นสถานะทีด่ขี ึน้ 

ด้านความเตม็ใจจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร 

ความคดิเหน็ผลการศกึษาปัจจยัเกี่ยวกบัความผูกพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามผกูพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร ดา้นความ

เตม็ใจจะปฏบิตังิานเพือ่องคก์รโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่าง เหน็ว่าตวัเองทาํงานอย่างเตม็กําลงั 

และความสามารถเพื่อองค์กร มีในระดบัมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ตัวเองคํานึงถึง
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ผลประโยชน์ขององคก์รก่อนผลประโยชน์ของตนเอง และในลําดบัสุดทา้ย กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ว่าตวัเอง

ทํางานอยู่ในภาวะวกิฤต ิพยายามทํางานมากเกนิไป เร่งรบีเกนิไปในเวลาจํากดั สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

Walton (อา้งถงึใน สุพรรณี  ไทยประดษิฐ,์ 2546, หน้า 12-14) กล่าวว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพคุณภาพชวีติ

การทาํงานประกอบดว้ย 1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ 2) สภาพแวดลอ้ม และความปลอดภยั 3) การ

ให้ผู้ปฏบิตังิานได้ฝึกฝนความสามารถ 4) ส่งเสรมิความก้าวหน้าและความมัน่คง 5) ส่งเสรมิด้านสงัคมของ

ผูป้ฏบิตังิาน 6) ลกัษณะงานมคีวามยุตธิรรม 7) ความสมดุลระหว่างชวีติในการทาํงานโดยรวม 8) ลกัษณะงาน

เกี่ยวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง เมื่อแต่ละบุคคลได้ใชช้วีติการทํางานที่ตนเองพอใจกจ็ะทําใหม้ภีาวะ

จติใจ และอารมณ์ทีด่ ีซึง่สง่ผลใหท้าํงานดตีามไปดว้ย ดงันัน้จงึจาํเป็นอย่างยิง่ทีแ่ต่ละองคก์รจะตอ้งศกึษาหรอื

แสวงหาหนทางใหเ้กดิความสอดคลอ้งต้องกนัของความพงึพอใจระหว่างพนักงานและองคก์าร ทําใหอ้งค์กร

สามารถบรรลุเป้าหมายสงูสดุ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 

 ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการธํารงรักษาพนักงานของ

บรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรใ์นเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดก้าํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาของ

การศกึษาไว ้2 เรือ่ง คอื เรือ่งคุณภาพชวีติในการทาํงาน ซึง่ทาํการศกึษา 5 ดา้น คอื (1) ดา้นผลตอบแทน (2) 

ด้านสิง่แวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและมคีวามปลอดภยั (3) ด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ทํางาน (4) ด้าน

ลกัษณะการบรหิารของผู้บรหิารองค์กร (5) ด้านความสมดุลระหว่างการใช้ชวีติ และเรื่องความผูกพนัและ

ความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร โดยทาํการศกึษา 4 ดา้น คอื (1) ดา้นความเชื่อมัน่และศรทัธาต่อองคก์ร (2) ดา้น

ความเตม็ใจจะปฏบิตังิานเพื่อองคก์ร (3) ดา้นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในสมาชกิองคก์ร (4) ดา้นความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ ผูส้นใจศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พือ่การธํารง

รกัษาพนักงาน สามารถนําไปประยุกต์โดยการเพิม่หรอืลดตวัแปรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณภาพชวีติในการทํางาน

และความผกูพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร เพือ่ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของหน่วยงานทีต่อ้งการศกึษาได ้

 ข้อเสนอแนะด้านการนําไปประยกุตใ์ช้ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทําให้ทราบคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันและความ

จงรกัภกัดตี่อองคก์ารของพนกังาน องคก์ารจงึควรเขา้ไปปรบัปรุงตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งใหม้สีภาพดยีิง่ขึน้ เพือ่ให้

พนักงานมคีุณภาพชีวติในการทํางานและความผูกพนัและความจงรกัภักดีต่อองค์การ โดยองค์การควร

ส่งเสรมิตวัแปรดา้นผลตอบแทน โดยการปรบัอตัราเงนิสวสัดกิารเพิม่ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ และ

สาํรวจขอ้มลูจากธุรกจิเดยีวกนั และในสว่นของพนกังานเดมิทีม่รีะยะเวลาทาํงานในองคก์ารอยู ่2 ปีขึน้ไป ควร

พจิารณาปรบัฐานเงนิเดอืนใหม ่หรอืเพิม่ตามผลการปฏบิตังิานของพนกังาน ทัง้น้ี องคก์ารอาจจดัใหพ้นกังาน
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ได้มโีอกาสทํากิจกรรมร่วมกนัให้มากยิง่ขึ้น เพื่อเป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ อนัดรีะหว่างบุคคลของ

พนกังาน เพือ่ใหพ้นกังานมคีุณภาพชวีติในการทาํงาน และมคีวามผกูพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 

 1. ควรมีการศึกษาสภาพแวดล้อมการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อหาข้อบกพร่อง และ

แนวทางแก้ไข เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการให้ผู้บรหิาร และผู้เกี่ยวขอ้งนําข้อมูลไปใช้ในการ

บรหิารทรพัยากรมนุษย ์เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งขวญักําลงัใจของพนักงาน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร

ในการสง่เสรมิและพฒันาใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน รวมทัง้มคีุณภาพชวีติในการทาํงาน

และมคีวามผกูพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์ารทีด่ขี ึน้ 

 2. ควรมกีารศกึษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการทํางานและมคีวามผูกพนัและ

ความจงรกัภกัดตี่อองค์การของพนักงาน รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคในการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อบรษิทัเอกชนที่ใหบ้รกิารด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถวางแผนการบรหิาร

ทรพัยากรมนุษย์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถธํารงรกัษาพนักงานที่มศีกัยภาพใหค้งอยู่กบัสถาบนั

ต่อไป 

 3. ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึทีม่ากขึน้ในการกําหนดตวัปัจจยัที่

มผีลต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พือ่การธาํรงรกัษาพนกังานใหค้งอยู่อยา่งไดผ้ล จงึควรทีจ่ะทาํการวจิยัเชงิ

คุณภาพควบคูก่นั 
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