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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม (2) ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานบริษทัฯ 
(3) ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัฯ (4) ความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบริษทัฯ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ (5) ผลกระทบของคุณภาพชีวติ
ในการท างานท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัฯ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยั คือ พนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) จ  านวน 300 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ คือ  
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าที (t-test)การทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression Analysis) 
 ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 158 คน มีอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได ้15,001 - 30,000 บาท และมีอายุ
การท างาน 4 - 6 ปี ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ
อายกุารท างาน มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่ต่างกนั คุณภาพชีวติในการท างาน ดา้น
ค่าตอบแทน ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างาน ดา้นสมดุลระหวา่งชีวติกบัการ
ท างาน และดา้นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : คุณภาพชีวติในการท างาน; ความผกูพนัต่อองคก์ร 



Abstract 
 The objective of this research is to study (1) Demographic characteristics of 
respondents. (2) The level of opinion on the quality of work life of company 
employees. (3) The level of commitment to the organization of the company 
employees. (4) Employee Engagement The company is classified by demographic 
characteristics. (5) The impact of quality of work life on corporate engagement of 
company employees. The sample group used in the research was the employees of 
Syntec Construction Public Company Limited of 300 persons. The questionnaire was 
used as a tool to collect data. The statistics used to analyze the frequency, percentage, 
average, standard deviation, T-test, one-way ANOVA and multiple linear regression 
analysis. 
 The research found that the most of the samples were 158 female, aged 
between 31-40 years, Bachelor's degree education, earning 15,001 - 30,000 baht and 
working age of 4 - 6 years. Personal factors in terms of gender, age, education level 
income per month and age of work has different levels of commitment with the 
organization. Quality of work life, compensation, personal rights at work, balance 
between life and work and social-related work affecting the organization's commitment 
with statistical significance at the level of .05 
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บทน ำ 
 ปัจจุบนัศาสตร์ในการจดัการทรัพยากรมนุษยต์ลอดจนศิลปะในการบริหารและ
การส่ือสารภายในองคก์รไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปแลว้วา่ เป็นทกัษะความรู้ท่ีส าคญั 
และจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูบ้ริหารในทุกระดบั ทุกสายงาน และทุกสาขาอาชีพ ไม่เวน้
แมแ้ต่คนท างานรุ่นใหม่ๆท่ีเพิ่งจะเร่ิมตน้เขา้สู่ชีวติการท างานเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะ
กระบวนการศึกษาในเชิงทฤษฎี และแนวคิดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์การบริหารยคุ
ใหม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัทรัพยากรบุคคลวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความส าคญั
ท่ีสุดขององคก์ร (วาสนา ศรีอคัรลาภ, 2559: 193) พร้อมกนัน้ีกเ็ป็นปัจจยั ท่ีทา้ทายท่ีสุด
ส าหรับการบริหารดว้ยเช่นกนัท่ีวา่การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ียากและทา้ทาย
กเ็พราะมนุษยน์ั้นไม่ใช่ทุน หรือเคร่ืองจกัร แต่มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีชีวติจิตใจ มีรักมี
ชอบ มีโกรธมีเคือง มีความความแตกต่างหลากหลาย และมีความเคล่ือนไหวไม่หยดุน่ิง 
ดงันั้นการสร้างความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร (Employee Engagement) จึงเป็น
ประเดน็ท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อองคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (ดุลยทศัน ์ พืช
มงคล)  
 ส าหรับความผกูพนัในงานของพนกังานเป็นแนวทางท่ีใหค้วามส าคญักบัการ
จดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงรุก ในฐานะผูท่ี้ท าใหง้านขององคก์รมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยความผกูพนัธ์ในงานของพนกังานนั้น ประกอบดว้ย ค่านิยมของ
บุคคล เป้าหมายของงาน และการสนบัสนุนระหวา่งบุคคล ทั้งน้ี ในการท่ีจะพฒันาให้
พนกังานในองคก์รมีความผกูพนัในงานไดน้ั้น ตอ้งอาศยักระบวนการท่ีมีการปฏิบติั
อยา่งมีขั้นตอน ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การวดัความผกูพนั และการปรับปรุง
แกไ้ข ขั้นตอนเหล่าน้ีตอ้งกระท าอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ เพราะ
ทรัพยากรมนุษยห์รือพนกังานของแต่ละองคก์รจะมีปัจจยัท่ีมีต่อความผกูพนัแตกต่างกนั
ออกไป โดยหากองคก์รสามารถสร้างความผกูพนัในงานใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังานไดแ้ลว้ก็
จะสามารถท าใหอ้งคก์รมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจากการมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
ความจงรักภกัดีต่องานและองคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (พิชิต เทพวรรรณ์, 2554: 182) 
 คุณภาพชีวติในการท างานถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รอนั
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายไดแ้ละประสบการณ์ในการท างานเพราะคุณภาพ



ชีวติในการท างานเป็นปัจจยัท่ีช่วยตอบสนองความตอ้งการของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท างานใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์รซ่ึงส่งผลดีต่อการท างานและส่งผลต่อ
การเป็นบุคลากรท่ีดีขององคก์ร หากพนกังานมีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีแลว้ 
พนกังานยอ่มมีความสุขในการท างานมีความพึงพอใจในงานสามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล ทั้งยงัอาจช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานมีความเตม็ใจในการท างานสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และส่งเสริมใหพ้นกังานมีความเตม็ใจในการท าส่ิงต่าง ๆ 
เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(พนิดา อร่ามจรัส, 2552  อา้งถึงใน สุดารัตน ์
ครุฑสึก, 2557 : 9) 
 บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีความเช่ือมัน่วา่การจะด าเนิน
ธุรกิจใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้น ตอ้งเกิดจากรากฐานท่ีมัน่คงเสียก่อน ซ่ึงรากฐาน
ท่ีส าคญัของบริษทันั้นกคื็อ บุคลากรในปีท่ีผา่นมาบริษทัจึงไดป้ระกาศเจตนารมณ์ใน
เร่ืองของ “Good Man Good Job” คือมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของ
บุคลากรใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงพฒันาผลงานของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 และในปี ท่ีผา่นมานั้นบริษทัไดมี้การปรับปรุง “จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 
Conduct)” และ“นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Governance Policy)” เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน ์ภารกิจ วตัถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงเป็นไป
ตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีหน่วยงานก ากบัเป็นผูก้  าหนด (รายงานประจ าปี บริษทั ซินเทค็ 
คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน), 2559) 
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให ้ผูว้จิยัมุ่งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เพื่อจะเป็นแนวทาง
ในการบริหารจดัการบุคลากรภายในองคก์รและน าไปปรับปรุงคุณภาพชีวติในการ
ท างานของพนกังานใหดี้ข้ึน อนัจะท าใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัคงอยูก่บัองคก์รและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงั ความสามารถ ทุ่มเทก าลงักายในการปฏิบติังานใหมี้
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการช่วยลดปัญหาของการลาออกของพนกังานอีกดว้ย 
 
 
 



วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานบริษทัฯ 
3. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัฯ 
4. เพื่อศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัฯ จ าแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ 
5. เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวติในการท างานท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ร

ของพนกังานบริษทัฯ 
 

สมมติฐำนกำรวจิัย 
 สมมติฐานท่ี 1 พนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)ท่ีมี
ลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานบริษทั ซินเทค็ คอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
ขอบเขตกำรวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานของบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ 
จ  ากดั(มหาชน) เป็นจ านวนทั้งส้ิน 300 คน ผูว้จิยัก  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตรของ Yamane (อา้งอิงใน กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559, หนา้ 183) โดยก าหนดใหมี้ค่า
ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.5 ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95% 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคดิกำรวจิัย 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended questionซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. รายได ้

5. อายกุารท างาน 
ควำมผูกพนัต่อองค์กร 

1. ดา้นความเช่ือมัน่ท่ีจะยอมรับเป้าหมาย  

    และค่านิยมขององคก์ร 

2. ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทความ 

    พยายามเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์ร 

3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารง 

    ไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 

คุณภำพชีวติในกำรท ำงำน 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพยีงพอ 

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

3. เปิดโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน 

5. การบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั 

6. สิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างาน  

7. ความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานโดยรวม 

8. งานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม 



 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
ตามแบบของ Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 4 ระดบัตามความคิดเห็น 
 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอายกุารท างาน 
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัคุณภาพชีวติในการท างานและความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

3. ค่าสถิติ t-test (independent sample t test) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 4. ค่าสถิติ One-way ANOVA เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งความผกูพนัต่อ
องคก์รของของพนกังาน บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ท่ีมีอาย ุระดบั
การศึกษา รายไดต่้อเดือน และอายกุารท างาน มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัซ่ึงใน
กรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc 
analysis) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s test) 
 5. การวเิคราะห์การถดถอย Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อ
วเิคราะห์ผลกระทบของคุณภาพชีวติในการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 
สรุปอภิปรำยผล 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 มีอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
247 คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 มีรายได ้15,001 - 30,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.3 และมีอายกุารท างาน 4 - 6 ปี จ  านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 



2. กลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวติในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 และเม่ือพิจารณา รายดา้น พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีคุณภาพชีวติในการท างานระดบัมาก ในดา้นงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์
กบัสังคม รองลงมาคือ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั และกลุ่ม
ตวัอยา่งมีคุณภาพชีวติในการท างานระดบัปานกลาง ในดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ
เพียงพอ และดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานโดยรวม  

3. กลุ่มตวัอยา่งมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44 และเม่ือพจิารณา รายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความผกูพนัต่อองคก์รระดบัมาก ในดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ี
เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่องคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือมัน่ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกของ  
 
กำรอภิปรำยผล 

การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา รายได ้และอายกุารท างาน  มีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รไม่ต่างกนั ซ่ึงผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุธิษา แกว้
ประเสริฐ (2549) ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ืองความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ บริษทัคอม
เซเวน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั พบวา่ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ บริษทัคอมเซเวน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง จากการทดสอบสมมติฐานของกลุ่ม
ตวัอยา่ง พบวา่ พนกังานท่ีมี เพศ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งในการ
ปฏิบติังานระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุธิษา แกว้ประเสริฐ (2549)ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ือง เร่ือง
ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ บริษทั คอมเซเวน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ผลการวจิยั
พบวา่ พนกังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายรุะหวา่ง 26 - 30 ปีวฒิุการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท เป็น
พนกังานระดบัผูจ้ดัการร้าน ซุปเปอร์ไวเซอร์ ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 1 ปี 
ถึง 3 ปีความคิดเห็นของพนกังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัลกัษณะงาน และ



ประสบการณ์ในการท างานแต่ไม่เห็นดว้ยต่อลกัษณะองคก์รโดยท่ีพนกังานไม่เห็นดว้ย
กบันโยบายการท างานและการไม่มีการแจง้รายละเอียดอยา่งชดัเจนมากท่ีสุด พบวา่ความ
ผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ บริษทั คอมเซเวน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง จากการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พนกังานท่ีมี เพศ การศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งในการปฏิบติังานระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มี
ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนรัฐ นาทอง (2556) 
ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานธนาคารออม
สินภาค 5 ผลการวจิยัพบว่า 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ตวั
แปรอายแุตกต่างกนัจะมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัทางสถิติ ส่วนตวัแปร 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน อตัราเงินเดือน ต าแหน่งงาน และสังกดั ไม่มี
อิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พงศกร เผา่ไพโรจนกร (2546) 
ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร : ศึกษาเฉพาะกรณี
พนกังาน บริษทั ซีเมนส์ จ  ากดั ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานบริษทั ซีเมนส์ จ  ากดั มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อายงุาน เงินเดือนต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ธนัวนี ประกอบของ (2560) ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ือง คุณภาพชีวติในการ
ท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นภาพรวมต่อคุณภาพชีวติในการท างานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงดา้นงานท่ีเป็น
ประโยชนต่์อสังคม มีค่าเฉล่ียสูงสุด ภาพรวมเก่ียวกบัเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกของ
องคก์รต่อไป และความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนัคุณภาพชีวติในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์รและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่แตกต่าง
กนั 



การศึกษาคุณภาพชีวติในการท างนท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีคุณภาพชีวติในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงหมายถึงพนกังานมี
คุณภาพชีวติในการท างานท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ และความปรารถนา ตาม
คุณลกัษณะของแต่ละบุคคล สภาพตวัตนและสังคมในองคป์ระกอบทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ 
การไดรั้บผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและ 
ส่งเสริมสุขภาพ การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
การบูรณา การทางสังคม สิทธิของพนกังาน ความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวติ
ส่วนตวั ลกัษณะงานมี ส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

สุดารัตน ์ครุฑสึก (2557) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัคุณภาพชีวติในการ
ท างานของพนกังาน ความผกูพนัต่อองคก์รและการส่ือสารใน องคก์รส่งผลต่อการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบเห็นดว้ยมากกบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ร และเม่ืออ
พิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการท างานและ การด าเนินชีวติ 
รองลงมาคือดา้นความเช่ือถือและยอมรับในเป้าหมายและ ค่านิยมขององคก์ร ดา้น
โอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน อภิปรายผล ดงัน้ี 

ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึเน่ืองจาก 
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมเม่ือเทียบกบังานท่ีรับผดิชอบและไดรั้บความยติุธรรมใน
การปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกลกษัณ์ ชุมภูชยั (2561) ได้
ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รกรณีศึกษา พนกังานท่ีท างานอยูภ่ายในการดูแลของบริษท ัสกลิพาวเวอร์ เซอร์วสิ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั (แมนพาวเวอร์สาขาลา พูน) ระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวติใน
การท างาน ดา้น ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอของพนกังานท่ีทา งานอยูภ่ายในการ
ดูแลของบริษท ัสกิลพาว เวอร์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จา กด ั(แมนพาวเวอร์ สาขาล 
าพูน) มีระดบคัวามพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ทุกขอ้มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องคก์รจดัใหมี้การดูแลใน
เร่ืองสวสัดิภาพและสวสัดิการในการท างาน อยูใ่นมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 



รองลงมาคือความพึงพอใจต่อ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือความพึงพอใจ ต่อเงินโบนสััหรือเงินท่ีนอกเหนือจากค่าจา้งและเงินเดือน  
 ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มรอบตวัในสถานท่ีท างานมีความปลอดภยัและสถานท่ีท างานมีแสงสวา่ง
เพียงพอแก่การท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัวนี ประกอบของ (2560) ได้
ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง คุณภาพชีวติในการท างาน ความผกูพนัต่อองคร์และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดี ของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นคุณภาพชีวติในการท างาน ดา้นส่ิงแวดลอม้ท่ีปลอดภยั
ในท่ีท างาน อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่บุคลากรเห็นวา่องคก์รใหค้วามส าคญักบัสภาพการท า งานท่ีปลอดภยั และส่งเสริม
สุขภาพ รองลงมา คือ สถานท่ีท างานมีระบบเก่ียวกบัการรักษา ความปลอดภยัท่ีได้
มาตรฐานตามกรมแรงงาน และสถานท่ีท างานมีอุปกรณ์ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบใหมี้
ความปลอดภยัอยา่งเพียงพอเหมาะสม และองคก์รมีมาตรการและกฎระเบียบ ในการ
ป้องกนัอนัตราย  
 ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก
พนกังานมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ท่ี มีโอกาสได้
ฝึกอบรมเพื่อน าความรู้มาพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ และไดรั้บสนบัสนุนใหพ้นกังาน
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆอยูเ่สมอ ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั ลกัษณะท่ี
ส าคญัท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวติการท างาน (Quality of Work Life) อา้งถึงใน
งานวจิยั ของสุเนตร นามโคตรศรี (2553, หนา้ 6) กล่าวคือ การพฒันาศกัยภาพของ
ผูป้ฏิบติังาน หรือโอกาสพฒันา ศกัยภาพ หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสพฒันา
ขดความสามารถของตนจากงานท่ีท าโดยพิจารณา จากลกัษณะงานท่่ีปฏิบติัไดแ้ก่ งานท่ี
ไดใ้ชท้กัษะและความสามารถหลากหลาย งานท่ีมีความทา้ทาย งาน ท่ีผูป้ฏิบติัมีความ
เป็นตวัเองในการท างาน งานท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีความส าคญั และงานท่ีผูป้ฏิบติั
ไดรั้บ ทราบผลการปฏิบติังาน และแนวคิดของ Walton (1974) อา้งถึงในงานวจิยัของสุ
เนตร นามโคตศรี (2553, หนา้ 7) กล่าวคือ การพฒันาความสามารถของบุคคล หมายถึง 
งานควรจดัโอกาสใหผู้ป้ฏิบติัไดใ้ช ้ประโยชนแ์ละพฒันาทกัษะและความรู้ของ



ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะมีผลต่อการไดมี้ส่วนร่วมความรู้สึกในคุณค่า ของตนเองและ
ความรู้สึกทา้ทายซ่ึงเกิดข้ึนจากการท างาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการ
ท างาน อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากพนกังานมีโอกาสไดรั้บมอบหมายใหท้ างานท่ีตอ้งใช้
ความสามารถมากข้ึน ไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ได้
ปฏิบติังานท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั แนวคิดของสเตียร์
และพอตเตอร์ (Steers & Porter. 1974) ท่ีกล่าววา่ โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน
และ ประสบความส าเร็จในงาน ปจจยัลกัษณะงานเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร จะเสริมใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึนตามท่ีพนกังานมีการ
คาดหวงั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินญา ปูเต๊ะ (2552) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติใน
การท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร : กรณีพนกังานธนาคารพฒันา 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ส านกังานใหญ่) พบวา่ ความมัน่คง
และความกา้วหนา้ในงาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในทุกดา้น โดย
พนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเยีย่ม จะไดรั้บการ พิจารณาจากผูบ้งัคบับญัชา ทั้งในเร่ือง
ค่าตอบแทน และการเล่ือนต าแหน่งงานท่ีดีข้ึนอยา่งชดัเจน 
 ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั กลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวติ
ในการท างานอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากพนกังานไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานใน
ระดบัท่ีน่าพอใจ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทัฯ และไดรั้บความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมงานในการท างาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทร์ทิมา รุ่งเรือง (2553) ท่ี
ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพ ชีวติการท างานของครูเขตธนบุรีสังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ 
คุณภาพชีวติการท างานของครูเขต ธนบุรีสังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นความสมัพนัธ์
ภายในหน่วยงานอยูใ่นระดบัมาก เพราะการท างาน ตอ้งอาศยัความร่วมมือท่ีดีของคนใน
องคก์าร ท าใหเ้กิดความสุขในการท างาน 
 ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างาน อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก พนกังานทุกคน
มีความเคารพต่อหนา้ท่ีของตนเองและบุคคลอ่ืน เคารพสิทธิส่วนบุคคลความเป็นส่วนตวั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัซ่ึงสอดคลองกบัแนวคิดของ เทพรัชต ์สกลุมีฤทธ์ิ (2552) ท่ีไดร้วบรวม
และสรุปความหมายของคุณภาพชีวติวา่ คุณภาพชีวติในการท างาน คือ ภาวะสมดุลท่ี 
เกิดข้ึ นระหวา่งส่ิงต่างๆ ท่ีองคก์ารไดจ้ดัใหแ้กพ้นกังานในการปฏิบติังานท่ีมีความสอด



คลองตอ้งกนักบั ความตอ้งการส่วนบุคคลของพนกังานแต่ละคน ท าใหพ้นกังานมี
ความสุข มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนทั้งในชีวติ การท างานและชีวติส่วนตวั ทั้งน้ี เน่ืองจาก
บริษทัจดัใหมี้การเล่ือนต าแหน่งตามความรู้ความสามารถอยา่งยติุธรรม นัน่หมายความ
วา่ การท่ี พนกังานไดรั้บสิทธิในการปฏิบติังานตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงตอ้งมี
การก าหนดแนวทางปฏิบติัร่วมกนัและตอ้งเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั โดยพิจารณาจาก
ลกัษณะความ เป็นส่วนตวั พนกังานมีสิทธิจะปกป้องขอ้มูลเฉพาะส่วนตน ครอบครัว ซ่ึง
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานแต่อยา่งใด 
 ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เน่ืองจาก จ านวนวนัหยดุไม่เพียงพออาจท าใหค้วามสมดุลระหวา่งชีวติการท างาน กบั
ชีวติส่วนตวั การมีเวลาท ากิจกรรมกบัครอบครัวและสังคม ไม่เป็นปกติหรือมีไม่มากพอ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุเนตร นามโคตรศรี (2553)  ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง 
คุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอด่านขนุทด 
จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ดา้นบทบาทระหวา่ง การท างานกบัสุขภาพท่ีมีความสมดุลมี
คุณภาพชีวติในการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ในปัจจยัดา้น งานและขอบเขตของชีวติ
ส่วนตวั ซ่ึงในการท างานท่ีเปิดโอกาสใหพ้ยาบาลมีความสมดุลต่อบทบาท การท างาน
และชีวติส่วนตวันั้น ควรมีปริมาณงานท่ีไดรั้บ จ านวนชัว่โมงในการท างานท่ี เหมาะสม 
การ มีวนัหยดุพกัผอ่นเพื่อท ากิจกกรมส่วนตวักบัครอบครัวและสังคมอยา่งมีความสมดุล
แลว้ จะส่งผลต่อ คุณภาพชีวติในการท างานท่ีดี 
 ดา้นงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมกลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวติใน
การท างานอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากพนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษทัฯ 
ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ เป็นท่ียอมรับส าหรับบุคคลภายนอก และจดัท ากิจกรรมต่างๆท่ี
เป็นประโยชนต่์อสังคม สอดคลอ้งกบั จนัทร์ทิมา รุ่งเรือง (2553) ท่ีท าการศึกษา เร่ือง
คุณภาพชีวติการท างานของครูเขตธนบุรีสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 
คุณภาพชีวติ การท างานของครูเขตธนบุรีสังกดักรุงเทพมหานคร พิจารณารายดา้นพบวา่
มีคุณภาพชีวติในระดบั มาก ดา้นการปฏิบติังานในสังคม และสอดคลอ้งกบั ดุสิตา เครือ
คาปิว (2551) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง ลกัษณะคุณภาพชีวติการท างาน ลกัษณะผูน้  าท่่ีมี
ประสิทธภาพวฒันธรรมองคก์ร กบัการลาออกของ พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี



โรงพยาบาลวชิยัยทุธและสถาบนัมะเร็งแห่งชาติผลการวจิยัพบวา่  พยาบาลโรงพยาบาล
วชิยัยทุธและสถาบนัมะเร็งแห่งชาติมีการรับรู้คุณภาพชีวติการท างานดา้นสังคม สัมพนัธ์
อยูใ่นระดบัสูง 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปใช้ 
 1. องคก์รควรใหค้วามยติุธรรมกบัพนกังานในการเล่ือนขั้น เงินเดือนหรือ          
เล่ือนต าแหน่งงาน โดยพิจารณาตามความสามารถและความเหมาะสม  
 2. องคก์รควรปรับเปล่ียนต าแหน่งหนา้ท่ีใหต้รงกบัความสามารถของพนกังาน 
 3. องคก์รควรพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั 
 4. องคก์รควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน และรับฟัง
ความคิดเห็นของพนกังาน 
 5. องคก์รควรพิจารณาวนัหยดุใหมี้ความเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะในกำรวจิัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาตวัแปรดา้นอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร เช่น 
ดา้นลกัษณะงาน ความพึงพอใจในงาน ดา้นลกัษณะองคก์ร เป็นตน้ 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ขนาดใกลเ้คียง
กนั วา่มีคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานสอดคลอ้งหรือแตกต่างกนั 

3. ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการอ่ืนๆ นอกจาก
แบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว ควรเกบ็รวบรวมขอ้มูล ลกัษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กบั
แบบสอบถาม ซ่ึงจะช่วยใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลชดัเจนและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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