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การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือ (1) เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของ

พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ (2) เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการ

ท างานของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ (3) เพ่ือศึกษาระดบัความ

ผูกพนัต่อองค์การของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ (4) เพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ 

จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ (5) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต

การท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังาน

ใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ 

จ านวน 294 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยใชส้ถิติพรรณนาในการ

วิจยัซ่ึงไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชท้ดสอบ

สมมติฐาน ไดแ้ก่ Independent Sample t-test, One-Way ANOVA และการวิเคราะห์

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั  
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ผลการวิจยัมีดงัน้ี: 
1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอายุงานในองค์การระหว่าง 5-10 ปี ระดบั
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท และอยูใ่นกลุ่มต าแหน่งงานวิชาชีพทัว่ไป 

2. ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังาน
ใหญ่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 และระดบัความผูกพนัต่อองค์การ
ของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.15 

3. ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศและระดบัเงินเดือนต่างกนั มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ส่วนลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายงุานในองคก์าร และกลุ่มต าแหน่งงาน ต่างกนัมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
 4. คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัต่อ
องค์การของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่อยู่ในระดบัมาก ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 และมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.71 
 

ค าส าคญั: คุณภาพชีวิตการท างาน, ความผกูพนัต่อองคก์าร   
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to investigate the 
demographics data of the samples; (2) the level regarding quality of work life 
of the Staff of the Provincial Waterworks Authority (Head office); (3) the 
level regarding organizational commitment of the Staff of the Provincial 
Waterworks Authority (Head office); (4) to compare organizational 
commitment of the Staff of the Provincial Waterworks Authority (Head 



office) with demographics data; and (5) to examine the relationship between 
Quality of Work Life and Organizational Commitment of the Staff of the 
Provincial Waterworks Authority (Head Office).The sample group was 294 
persons of the Staff of the Provincial Waterworks Authority (Head office).The 
researcher utilized questionnaire to collect data from respondents. Using 
techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected 
in terms of frequency, percentage, mean and standard deviation. The Statistics 
used to analyze the hypothesis included Independent Sample t-test, One-Way 
ANOVA and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
 The results were as follows:  
 1. Most of respondents were female, aged between 30-40 years old, 
being single, holding Bachelor’s degree, having duration of work between    
5-10 years, earning average monthly income of 15,000-30,000 Baht and 
working in general position group.  

2. The overall level of quality of work life was at a high level with 3.74 
of mean score. Similarly, level of organizational commitment was at a high 
level with 4.15 of mean score. 
 3. For demographic factors, their different gender and average monthly 
income had different levels of organizational commitment. However, their 
different age, marital status, educational level, duration of work, and position 
group had similar levels of organizational commitment at the statistical 
significance level of .05 
 4. Additionally, the relationship between quality of work life and 
organizational commitment of the Staff of the Provincial Waterworks 



Authority (Head office) was found in a high level of the positive relation at 
the statistical significance level of .05.The coefficient correlation (ρ) was 0.71 
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บทน า 

 ในยุคสมัยท่ีสภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากข้ึนเ ร่ือยๆ             
อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
องคก์ารต่างๆจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของตนให้สอดรับกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั ดั่งพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว        
ท่ีพระราชทานไว้ว่า “เราจ าตอ้งก้าวไปข้างหน้าเสมอ ยิ่งก้าวไปได้ไกลเพียงใดก็ยิ่งดี    
เราตอ้งไม่ถอยหลงัเลยเป็นอนัขาด แมแ้ต่หยดุอยูท่ี่ก็ไม่ได ้เพราะการหยดุก็เสมอดว้ย การ
ถอยหลงั ใครๆ เขากา้วเลยไปแลว้เราหยดุอยู ่เราก็ตอ้งลา้หลงัเขาไกลออกไปทุกทีนัน่เอง
ท่ีเท่ากบัถอยหลงัไม่ใช่อ่ืน” (พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 6) 
 ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององค์การจึงข้ึนอยู่กบัคุณภาพของทรัพยากร
บุคคลหรือทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ  ซ่ึงในองค์การทุกองค์การนั้นทรัพยากรบุคคล
หรือทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การสอดคลอ้งกบั 
วิภาดา คุปตานนท ์(2544, หนา้ 141-143) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจของ
การปฏิบัติงาน ในองค์การทุกองค์การบุคคลมีความส าคัญต่อความส าเ ร็จและ          
ความลม้เหลวของการด าเนินงาน 

 การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. (Provincial Waterworks Authority) เป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีให้บริการน ้าประปาแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 74 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
(ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) ให้บริการน ้ าประปาคร้ังแรก           
ในปี พ.ศ.2522 โดยส านกังานใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 72 ซอยแจ้งวฒันะ 1 ถนนแจ้งวฒันะ 



แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร มีพนกังานจ านวนทั้งส้ิน 1,115 คน 
(กองทรัพยากรบุคคล, เมษายน 2562) มีหน่วยงานรับผิดชอบดา้นบริการ แบ่งตามพ้ืนท่ี
ออกเป็น 5 ภาค ประกอบดว้ย กปภ.เขต 10 เขต รับผิดชอบ กปภ.สาขา ซ่ึงมีทั้งส้ิน 234 
สาขา และหน่วยบริการย่อยอีก 356 หน่วยบริการ ปัจจุบนัมีลูกคา้จ านวน 4.5 ลา้นราย 
(การประปาส่วนภูมิภาค, รายงานความย ัง่ยืน, 2558, หนา้ 18)  

การด าเนินงานตลอดระยะเวลา 40 ปีท่ีผ่านมา  กปภ .ได้พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพการให้บริการน ้าประปา โดยยึดความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั
และมุ่งพฒันาการให้บริการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเติมเต็มความสุขและยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของผูใ้ชน้ ้ า ดัง่วิสยัทศัน์ขององคก์ารท่ีว่า “ผูใ้ชน้ ้ าประทบัใจในคุณภาพและบริการท่ีเป็น
เลิศ” (Customers are delighted with water quality and excellent services) โดยการ
ให้บริการนั้นส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ “พนักงาน” เพราะพนักงานจะตอ้งส่ือสารกบัลูกค้า 
โดยตรง   กปภ.มีความเช่ือมัน่ในคุณค่าของ “คน” และเช่ือมัน่ว่าพนักงานทุกคนคือ
ทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุด เป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จขององค์การ (การประปาส่วน
ภูมิภาค, รายงานความย ัง่ยืน, 2560, หน้า 21) สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ เรยม์อนด ์
โนและคนอ่ืนๆ (Raymond A. Noe, et al, 2009 อา้งอิงในวาสนา ศรีอคัรลาภ, 2559, หน้า 
330) ท่ีได้ให้ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า หมายถึง ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อ
องคก์ารมีความสามารถเรียนรู้ พฒันาและปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีองค์การตั้ง
ไวแ้ละเป็นทรัพยากรท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีไม่สามารถท่ีจะลอกเลียนแบบ
กนัได ้

ในโอกาสท่ีก าลงัจะก้าวข้ึนสู่ปีท่ี 41 กปภ.จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการด้าน        
ทรัพยาการบุคคลหรือทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร ให้มีศกัยภาพเพ่ือรองรับกระบวนการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ เตรียมการเปล่ียนผ่านสู่การเป็นองค์การดิจิทัล PWA 4.0 
พฒันาการบริการในรูปแบบดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบ รองรับความท้าทายในอนาคต     
เพ่ือความสะดวกสบายและประโยชน์ของผู้ใช้น ้ าทั่วประเทศสอดรับกับนโยบาย 
THAILAND 4.0 ซ่ึงเป้าหมายการพฒันา THAILAND 4.0 นั้น คือ การยกระดบัคุณภาพ



ชีวิตของประชาชนคนไทยทุกกลุ่มให้ดีข้ึน (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2560, หนา้ 25) 

การท่ี กปภ.จะประสบความส าเร็จ สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ หากองค์การตอ้งการให้พนกังาน
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ องคก์ารตอ้งมีการส่งเสริมพนกังานให้มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานท่ีดี โดยคุณภาพชีวิตการท างานนบัว่าเป็นเสมือนเกราะป้องกันไม่ให้
พนกังานเกิดความตอ้งการท่ีจะตีตนออกห่างจากองค์การ และยงัมีความส าคญัโดยเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ ช่วยเพ่ิมคุณภาพและปริมาณของผลผลิต       
ช่วยเสริมสร้างคุณภาพในการปฏิบติังาน ช่วยให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในงาน   
และมีความทุ่มเทมุ่งมัน่ในการท างาน ส่งผลให้องค์การมีประสิทธิภาพและพนกังาน      
มีความตั้งใจคงอยู่กบัองค์การมากข้ึน (Greenberg & Baron, 1995 อา้งอิงในวาณิชญา   
มานิสสรณ์, 2558, หนา้ 4) 

 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเป็นอีกปัจจัย ท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อ             
การด าเนินงานขององค์การ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผู ้บริหารต้องการให้เกิดข้ึนในองค์การ         
เพราะความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ารนั้นเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ขององคก์าร และเป็นพ้ืนฐานท่ีสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กบัพนกังานไม่ว่าจะเป็น
การท างานในหน้าท่ีบริหารหรือปฏิบัติการครอบคลุมถึงองค์การทุกประเภท            
(พิชิต พิทกัษ์เทพสมบติั, 2552, หน้า 158-159) จะเห็นไดว้่าคุณภาพชีวิตการท างานและ
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน ทั้งสององค์ประกอบน้ีจะช่วยให้พนกังานมีความ
พร้อมในการปฏิบติังานอย่างเต็มศกัยภาพ อนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
ลูกค้าและประชาชน การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการก้าวสู่     
การเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ของกปภ.ใน
อนาคต  

ปัญหาความขาดแคลนอตัราก าลงัในอดีต การลาออก และการเปล่ียนแปลง      
ในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ภาระหนา้ท่ีของพนกังานในองคก์าร
จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนเพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัองค์การ ผูบ้ริหารจึง



ตอ้งหนัมาให้ความส าคญัและเอาใจใส่ต่อพนกังานในองคก์ารมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ      
ซ่ึงถือเป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีจะละเลยไม่ไดเ้ป็นอนัขาด เพราะถึงแมว้่าองคก์ารจะใส่ใจใน
การพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานอย่างดีเลิศเพียงใด แต่ถา้ขาดการสร้าง
ความผูกพัน ก็อาจจะท าให้องค์การสูญเสียพนักงานท่ีมีคุณภาพไปอย่างน่าเสียดาย    
(การประปาส่วนภูมิภาค, รายงานความย ัง่ยืน, 2558, หนา้ 33) 

จากความเป็นมาและความส าคญัดังกล่าว จึงท าให้ผูวิ้จัยสนใจศึกษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน
การประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ซ่ึง
ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลต่อหน่วยงานและผู้บริหารท่ีจะสามารถน ามาปรับใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาปรับปรุงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   ด้วยการให้
ความส าคญัและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีและน าไปสู่ความผูกพนัในองค์การ 
ตลอดจนพฒันาองคก์ารให้เจริญเติบโตและกา้วหนา้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่ 
 2. เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่ 
 3. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่ 

4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานการประปาส่วน
ภูมิภาค ส านกังานใหญ่ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 5. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ 

 



สมมติฐานของการวิจัย 
 1. สมมติฐานท่ี 1 พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ท่ีมีลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุงานในองค์การ 

และกลุ่มต าแหน่งงานต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารต่างกนั  

2. สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค  

ส านกังานใหญ่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประเด็นท่ีศึกษา คือ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของ

พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ เก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานกับ
ความผกูพนัต่อองคก์าร  

2. หน่วยงานท่ีศึกษา คือ การประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 72 ซอย
แจง้วฒันะ 1 ถนนแจง้วฒันะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 
 3. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่ มีจ านวนพนกังานรวมทั้งส้ิน 1, 115 คน (ขอ้มูลจากกองทรัพยากรบุคคล 
ณ เมษายน 2562)  
    3.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มพนักงานการประปาส่วน
ภูมิภาค ส านกังานใหญ่ ในต าแหน่งงาน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง 
กลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพทัว่ไป และกลุ่มปฏิบติัการ เน่ืองจากทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูวิ้จัยจึงได้ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ 
Taro Yamane (อา้งอิงใน กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559, หน้า 185) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่
อยู่ท่ี 95 % และสัดส่วนของการคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนไดเ้ท่ากบั 5% ดงันั้นกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 294 คน 
 
 



ตวัแปรอสิระ (Independent variable) 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
คุณภาพชีวิตการท างานและความผกูพนัต่อองค์การ ผูวิ้จยัจึงสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั 
ดงัภาพต่อไปน้ี 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1) เพศ 
2) อาย ุ 
3) สถานภาพสมรส 
4) ระดบัการศึกษา 
5) อายงุานในองคก์าร 
6) ระดบัเงินเดือน 
7) กลุ่มต าแหน่งงาน 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
1) การไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยติุธรรม 
2) สถานภาพการท างานท่ีมคีวาม

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
3) ความกา้วหนา้และความมัน่คง

ในงาน 
4) การพฒันาสมรรถภาพของ

บุคคล 
5) การบูรณาการทางสงัคมหรือ

การท างานร่วมกนั 
6) สิทธิของพนกังาน 
7) ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิต

ดา้นอ่ืน 
8) ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 
 

ความผกูพนัต่อองคก์าร 
ของพนกังานการประปา 

ส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ 

ตวัแปรตาม (Dependent variable) 



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสร้างข้ึนโดยมีลกัษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 4 
ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อายงุานในองคก์าร ระดบัเงินเดือน และกลุ่มต าแหน่งงาน  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน ความ

ผกูพนัต่อองคก์ารและขอ้เสนอแนะ  
แบบสอบถามส่วนท่ี 2-3 สร้างข้ึนตามมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) ตามแบบของ Likert โดยมีค าตอบให้เลือก 4 ระดบัตามความคิดเห็น 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชวิ้เคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุงานในองค์การ 
ระดบัเงินเดือน กลุ่มต าแหน่งงาน 
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพ่ือวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพ่ือวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของระดบัคุณภาพชีวิต                  
การท างานของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ 

3. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพ่ือวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพ่ือวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของระดบัความผูกพนั
ต่อองคก์ารของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ 

4. ค่าสถิติ t-test (Independent sample t test) ใช้การทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรชายและหญิง เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชายและ
หญิงในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ 



5. ค่าสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ความ
แตกต่างดา้นความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังาน
ใหญ่ ท่ีมีความแตกต่างทางด้าน อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงานใน
องค์การ ระดบัเงินเดือน และกลุ่มต าแหน่งงาน   ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั ผูวิ้จยัจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพ่ือวิเคราะห์ ความ
แตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหว่างกลุ่มใด โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test for all possible 
comparisons) 

6. การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 มี

อายรุะหว่าง 30-40 ปี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ51.40 สถานภาพโสด จ านวน 150 คน     
คิดเป็นร้อยละ 51.00 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 มี
อายุงานในองค์การ 5-10 ปี ข้ึนไป จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 ระดบัเงินเดือน 
15,000-30,000 บาท จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 70.10 และอยู่ในกลุ่มวิชาชีพทัว่ไป 
จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 

2. กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตการท างานภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมากทั้งหมด 7 ดา้น คือ ด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม รองลงมาคือ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
ดา้นความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอ่ืน ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล ดา้นสถานภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ส่วนดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 



3. กลุ่มตวัอย่างมีความผูกพันต่อองค์การภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความผกูพนัต่อองคก์ารแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความตอ้งการท่ีจะคง
อยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.19 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.66 รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์าร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.60 และ ดา้นความเตม็
ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดเท่ากบั 4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 ตามล าดบั 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศและระดับ
เงินเดือนต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์การต่างกันท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ส่วน
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุงานในองค์การ 
และกลุ่มต าแหน่งงาน ต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัต่อ
องค์การของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่อยู่ในระดบัมาก ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 และมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.71 
 

การอภิปรายผล  
1. จากการศึกษาพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานการประปาส่วน

ภูมิภาค ส านักงานใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สถานภาพโสด มี
ระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซ่ึงมีอายรุะหว่าง 30-40 ปี สอดคลอ้งกบัอายุ
งานในองค์การท่ีส่วนใหญ่ปฏิบติังานมาแลว้ 5-10 ปี มีระดบัเงินเดือนตั้งแต่ 15,000-
30,000 บาท แสดงว่าการเร่ิมตน้ท างานอย่างเร็วสุดอยู่ท่ีระหว่างอายุ 25-35 ปี โดยส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มต าแหน่งงานกลุ่มวิชาชีพทัว่ไป เน่ืองจากในส านักงานใหญ่เม่ือเปิดรับ
บุคคลเขา้ท างานเพ่ือทดแทนอตัราก าลงัท่ีลาออกหรือเกษียณอายุนั้น พบว่าต าแหน่งท่ี
เปิดรับสมคัรบ่อยคร้ัง คือ นกับริหารงานทัว่ไป นกับญัชี และนกัวิเคราะห์ระบบงาน โดย
ผูส้อบผา่นการคดัเลือกเขา้ท างานในต าแหน่งดงักล่าวขา้งตน้ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง 



ต่างจากความต้องการของประปาสาขาท่ีมกัจะต้องการบุคคลเข้าท างานเป็นเพศชาย 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เช่น วิศวกร ช่าง
เคร่ืองกล ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา และพนกังานอ่านมาตร เป็นตน้ 

2. จากการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค  
ส านักงานใหญ่ ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัอมรพจี อุปมยั (2558) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน
การท างานและความผูกพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก มีประเดน็อภิปราย ดงัน้ี 

2.1 ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก  เน่ืองจากองค์การมีการรณรงค์ให้พนกังานปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีของ
สงัคมและมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ตามค่านิยมขององคก์าร คือ “มุ่ง มัน่ เพ่ือปวงชน” 
ซ่ึงมีการมุ่งเน้นคุณธรรมโดยให้พนักงานปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม ปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและโปร่งใส อีกทั้งภาพลกัษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาค
นั้นเป็นองคก์ารท่ีบุคคลภายนอกให้การยอมรับ มีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ต่อชุมชน
อยูเ่สมอ ท าให้พนกังานรับรู้ว่างานของตนเองมีคุณค่าและภูมิใจในงานว่ามีประโยชน์ต่อ
สังคม อนัจะท าให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกคา้และปฏิบติังานอย่างมี
ความสุข โดยงานเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงถึงคุณภาพชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวีนสั ศรี
ศกัดาและคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรมหาวิทยาลยัทกัษิณ พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคคลากรมหาวิทยาลยัทกัษิณดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยูใ่นระดบัสูง 

2.2 ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั พนกังานมีคุณภาพชีวิต
การท างานอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากพนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน เม่ือ
เกิดปัญหาต่างๆในการปฏิบติังานเพ่ือนร่วมงานสามารถให้ค าแนะน าไดเ้ป็นอย่างดี และ
มีกิจกรรมท่ีปฏิบัติร่วมกับเพ่ือนร่วมงานเป็นประจ า รวมทั้ งความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บค าแนะน าในการปฏิบติังานเป็นอย่างดีจากผูบ้งัคบับญัชา จึงท า



ให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างราบร่ืน  นอกจากน้ีหน่วยงานยงัจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
พนักงานทุกระดบัมีความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกันอยู่เสมอ ผ่านการอบรมสัมมนาใน
โครงการต่างๆ ท่ีจัดข้ึนตลอดทั้ งปี พนักงานจึงเกิดความพึงพอใจในด้านน้ีมากซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพงษ์เทพ เงาะด่วน (2555) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
การท างานกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ (ดอนเมือง) พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั 
ท่าอากาศยายไทย จ ากดัดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนัอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก โดยดา้นท่ีอยู่ในล าดบัแรกนั้นคือ ดา้นบุคคลในหน่วยงานมีความเป็นมิตร
ต่อกนัอยา่งดี 

2.3 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอ่ืน พนักงานมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากพนกังานพอใจกบัช่วงเวลาท างานและเวลาว่างในแต่ละ
วนั มีวนัหยดุพกัผอ่นอยา่งเพียงพอกบัครอบครัว ท าให้การท างานไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินชีวิตครอบครัว พนกังานรู้สึกว่าสามารถจดัการกบัตารางชีวิตตนเองไดโ้ดยไม่รู้สก
ว่าคุณภาพชีวิตการท างานลดลง สามารถวางแผนการท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตไวล้่วงหนา้
ไดซ่ึ้งปริมาณงานท่ีรับผิดชอบนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวแต่อย่างใด อีกทั้ง
นอกเหนือเวลางาน พนกังานยงัมีเวลาไดท้ างานอดิเรกท่ีช่ืนชอบ เช่น การออกก าลงักาย 
การอ่านหนงัสือ หรือการท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัชมงคล ค ้าชู (2556) ศึกษา
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฝึกและอบรมและเยาวชนชายบ้านกรุณาด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกับชีวิตดา้นอ่ืนอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดนั้นคือ การมี
เวลาหยดุพกัผอ่นระหว่างงานท่ีเหมาะสม  

2.4 ด้านสิทธิของพนักงาน พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก 
เน่ืองจากพนักงานปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานด้วยความเต็มใจ โดยมีความ
คิดเห็นว่าหากถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดก็จะไดรั้บการพิจารณาหรือถูกลงโทษอย่าง
ยุติธรรม ตลอดจนการประปาส่วนภูมิภาคนั้นมีนโยบายท่ีเป็นธรรม ผูบ้งัคบับญัชาให้



ความเป็นธรรมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนและพนกังานมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ในการปฏิบติังานต่อผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ย่างอิสระ ท าให้พนกังานรู้สึกถึงความเสมอภาค
และสิทธิส่วนบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสิงหนาท แก้วปฐมวนั (2554) ศึกษาเร่ือง คุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานบริษทั หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ด้านสิทธิของพนักงานอยู่ใน
ระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การพิจารณาสอบสวนหรือลงโทษในการกระท า
ความผิดในงานจะด าเนินการดว้ยความเป็นธรรมและยติุธรรมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  

2.5 ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงหน่วยงานมีการส่งเสริมให้พนักงานเขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้เป็นประจ า เปิดโอกาสให้พนกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ท่ี พนกังานสามารถเสนอผลงานท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ต่อหน่วยงานและ
การไดเ้รียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ อีกทั้งความพร้อมของหน่วยงานท่ี
มีแหล่งขอ้มูลความรู้ข่าวสารสามารถคน้ควา้ไดอ้ยา่งสะดวก จึงท าให้พนกังานมีการรับรู้
โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเองอยู่ในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัชพล บุญ
อเนกวฒันา (2551) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพอใจ
ในชีวิตความเป็นอยู่ และแนวโน้มพฤติกรรมในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชน
แห่งหน่ึงพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงดา้นโอกาส
ความกา้วหนา้และการพฒันาความสามารถอยูใ่นระดบัดีอยา่งมาก  

2.6 ดา้นสถานภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ พนกังานมี
คุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากหน่วยงานจดัให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให้กับพนักงานทุกคน อีกทั้งยงัมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เช่น
กิจกรรมการออกก าลงักาย กิจกรรมนนัทนาการ เป็นตน้ ท าให้พนกังานไม่รู้สึกกงัวลใน
เร่ืองสุขภาพร่างกาย สภาพแวดล้อมทางกายภาพในท่ีท างาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ 
ความสะอาด มีความเหมาะสม ประกอบกับหน่วยงานมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองเขียน คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองใชส้ านกังานต่างๆ และมีการจดัท าคู่มือความปลอดภยัในการปฏิบติังานไวใ้ชท้  า



ให้พนกังานเกิดความอุ่นใจและรู้สึกปลอดภยัในการปฏิบติังาน แต่ทั้งน้ีพนกังานตอ้งการ
ให้ปรับปรุงในดา้นการจดัสถานท่ี เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องท างาน โรงอาหาร ห้องน ้ า 
ห้องเอนกประสงค์ เป็นตน้ ให้มีความเพียงพอเน่ืองจากจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสุทธิดา โสภาพนัธ์ (2555) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
การท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ASA CORRUGATED 
CONTAINER จ ากัดพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัท ASA 
CORRUGATED CONTAINER จ ากัดด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมากจากบริษทัมีการสร้างบรรยากาศในการท างานเป็น
พ้ืนฐานหลกัในการบริหารงาน การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานส่งเสริม
ให้พนกังานท างานดว้ยความปลอดภยัรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั 

2.7 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างาน
อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากหน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งยงัมีการสนบัสนุนพนกังานให้ศึกษาต่อในระดบั
ท่ีสูงข้ึน โดยเม่ือส าเร็จการศึกษาหน่วยงานจะปรับวุฒิการศึกษาให้ตามวุฒิการศึกษาท่ีจบ
เป็นการเปิดโอกาสให้กา้วหนา้ไปในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ีผูบ้ริหารควรมีหลกัเกณฑ์ใน
การเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับธันวนี ประกอบของ 
(2560) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพนัต่อองค์กร และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยัลยั จงัหวดั
เชียงใหม่ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงานอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ บุคลากรมีความมัน่ใจว่าองคก์รมีความมัน่คงและมีความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังาน
ไปจนถึงเกษียณ  

2.8 ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม พนกังานมีคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตวั ค่าตอบแทนท่ีพนกังาน
ไดรั้บไม่เพียงพอในการด ารงชีพและไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ท าให้



พนกังานมีความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของตนเองทั้งในปัจจุบนัและ
ในอนาคต โดยเฉพาะเร่ืองระดบัราคาสินคา้ ค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีส้ินต่างๆ 
จึงเป็นสาเหตุประการหน่ึงท่ีส่งผลให้การวิจัยพบว่า เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้นั้นข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ค่าตอบแทนท่ีพนกังานไดรั้บมีความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ ชุมภูชยั (2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตใน
การท างานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร กรณีศึกษา พนกังานท่ีท างานอยู่ภายในการ
ดูแลของบริษทั สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั (แมนพาวเวอร์ สาขาล าพูน) 
พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานท่ีท างานอยู่ภายในการดูแลของบริษทั 
สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (แมนพาวเวอร์ สาขาล าพูน) ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

3. จากการศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานการประปาส่วน
ภูมิภาค ส านกังานใหญ่ ส่วนใหญ่มีความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ซ่ึงสอดคล้องกับวีนัส ศรีศกัดาและคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
พบว่า ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรมหาวิทยาลยัทกัษิณในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 
เม่ือพิจารณารายดา้นสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

3.1 ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พนกังานมี 
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก  อธิบายไดว้่า พนกังานพร้อมท่ีจะรักษาช่ือเสียง
ของกปภ.ด้วยความเต็มใจ รู้สึกภูมิใจท่ีไดเ้ข้ามาปฏิบติังานในกปภ . อีกทั้งค่านิยมของ
พนกังานกับองค์การสอดคลอ้งกนัเห็นดว้ยกบันโยบายต่างๆขององค์การ พนกังานจึง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและวัฒนธรรมขององค์การด้วยความเต็มใจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพลอยบุษรา บุญญาพิทกัษ์ (2558) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานกบั
การรักษาความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรต่างวยั กรณีศึกษาบุคลากรในส านกังาน
ปลดักระทรวงมหาดไทย พบว่า ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรต่างวยัจ าแนกตาม
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ารอยูใ่นระดบัมาก  



3.2 ดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถเพ่ือ 
ประโยชน์ขององคก์าร พนกังานมีความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก อธิบายไดว้่า 
การท่ีหน่วยงานมีการส่งเสริมให้พนักงานเขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เป็น
ประจ าและเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเสนอผลงานท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ต่อ
หน่วยงาน ท าให้พนกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ท  างานเพ่ือให้เกิดผลดีท่ีสุด 
คิดท่ีจะปรับปรุงงานให้มีคุณภาพท่ีดีกว่าเดิมและพร้อมท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ให้กบั
องค์การ อีกทั้งพนกังานมีความเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีองค์การจดัข้ึน และ
ยินดีท างานในวนัหยดุเม่ือมีการขอความร่วมมือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพงศ์ภคั ว่ิงเร็ว (2559) 
ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีส านกังาน
คุมประพฤติจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
คุมประพฤติ จังหวดัสมุทรปราการด้านความเต็มใจท่ีจะใช้พลังอย่างเต็มท่ีในการ
ปฏิบติังานให้กบัองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 

3.3 ดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพขององคก์ารต่อไป พนกังานมี 
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก อธิบายไดว้่า การตดัสินใจท างานในกปภ.นั้นถือ
เป็นการตดัสินใจท่ีมีค่าอย่างหน่ึงของชีวิต พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ารและภูมิใจท่ีจะแสดงให้บุคคลอ่ืนไดรู้้ว่าเป็นพนกังานขององค์การแห่งน้ี อีกทั้ง
ยงัพร้อมท่ีจะเติบโตไปพร้อมกนักบัองคก์ารโดยไม่อยากลาออกเพราะมีความผูกพนักบั
องค์การ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงการบริหารก็ไม่ใช่สาเหตุท่ีท าให้พนักงานคิดจะ
ลาออกได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปิยาพร ห้องแซง (2555) ศึกษาเร่ือง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความผกูพนัในองคก์รของพนกังานสาขาธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นการคงอยู่อยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ พนกังานคิด
เสมอว่าองคก์รเป็นองคก์รท่ีดีท่ีสุดเหมาะแก่การปฏิบติังานดว้ยอยา่งยิ่ง  

4. จากการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานการประปา
ส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ อภิปรายผลไดด้งัน้ี 



พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่เพศชายและหญิง และระดบัเงินเดือน
ต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารต่างกนั ซ่ึงเพศชายมีค่าเฉล่ียของความผูกพนัต่อองค์การ
สูงกว่าเพศหญิง อธิบายไดว้่า ลกัษณะงานมีความเหมาะสมกบัเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
การปฏิบติังานของเพศชายจะเก่ียวกบัดา้นเทคนิคเฉพาะทางและมีความทา้ทาย ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีเพศชายมีความชอบจึงท าให้มีความรักในงานท่ีได้รับมอบหมายทุ่มก าลังสุด
ความสามารถเพ่ือองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับกาญจนา บุญเพลิง (2554) ศึกษาเร่ือง 
คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาล จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัของพนกังานเทศบาล จงัหวดัสมุทรสาคร มีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม 
  เม่ือพิจารณาตามระดบัเงินเดือนของพนกังาน พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัเงินเดือน
ตั้งแต่ 60,000 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียของความผกูพนัต่อองคก์ารสูงท่ีสุด อธิบายไดว้่า การ
ไดรั้บเงินเดือนในระดบัท่ีสูงท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจท่ีไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการทั้งในเร่ืองค่าตอบแทนหรือสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ ลดความกงัวลของพนกังานใน
เร่ืองค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัและภาระหน้ีสินต่างๆ พนกังานจึงไม่คิดท่ีจะลาออกไป
ท างานท่ีอ่ืน ซ่ึงต่างจากพนักงานท่ีมีระดบัเงินเดือนตั้งแต่ 15,000-30,000 บาท โดย
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในแต่ละเดือนนั้นไม่เพียงพอในการด ารงชีพและไม่สอดคลอ้งกับ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั พนักงานอาจมองหางานใหม่หากได้รับค่าตอบแทนและ
สวสัดิการท่ีดีกว่าจึงส่งผลท าให้มีความผูกพนัต่อองค์การต่างกัน ส่วนพนักงานการ
ประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุงานใน
องค์การ และกลุ่มต าแหน่งงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่ต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งปิยะพงษ์ บุญประคองและคณะ (2556) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทัโตโยตา้เภตรา 
พบว่า การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั โต
โยตา้เภตรา จ ากดั พบว่า พนกังานบริษทั โตโยตา้เภตรา จ ากดั ท่ีมีเพศ รายได ้ต่างกนั มี
ความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวมต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ส่วนพนกังานท่ี



มีอายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงาน และลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติัต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

5. จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่โดย
ภาพรวมมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การในเชิงบวกอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
จ าแนกคุณภาพชีวิตการท างานเป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนกัการ
ประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในเชิงบวก
ทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจิราภรณ์ น้อยนคร (2551) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน กรณีศึกษาเฉพาะบริษทั
ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การทุกดา้น ทั้งน้ีเป็นไปตามแนวคิดของบลูสโตน (Bluestone 1977, p 44) ซ่ึงได้
กล่าวไวว้่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นการสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีจะท าให้ผูใ้ชแ้รงงาน
ไดรั้บความพึงพอใจในการท างานสูงข้ึน ผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
และแก้ไขปัญหาท่ีส าคญัต่างๆขององค์การ โดยจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของ
พวกเขาซ่ึงหมายรวมถึงการปรับปรุงการบริหารท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยการท าให้มีประชาธิปไตยในสถานท่ีท างานเพ่ิมข้ึน เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิผลขององคก์าร การเปิดโอกาสใหม่ๆให้สมาชิกทุกระดบัในองคก์ารไดส้ามารถ
แสดงความคิดเห็น น าเอาสติปัญญา ทกัษะความเช่ียวชาญและความสามารถดา้นอ่ืนๆมา
ใชใ้นการท างาน ย่อมส่งผลให้สมาชิกองค์การเกิดความพึงพอใจสูงข้ึนก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางทศันคติและพฤติกรรมภายองค์การนั้นเอง เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่เป็น
รายดา้นกบัความผกูพนัต่อองคก์าร อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1 ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม พบว่าความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมกับ



ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง อธิบายไดว้่า พนกังานอาจจะรู้สึกไม่พอใจ
ในอตัราเงินเดือนท่ีตนไดรั้บ ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีผลท าให้ค่าครอง
ชีพสูงข้ึนจนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั ประกอบกบัอตัราค่าตอบแทนของ
องค์การอยู่ในระดบัไม่สูงมากนกัหากเพ่ิงเร่ิมเขา้ท างานในระยะแรกๆจึงเกิดความไม่
สมดุลกับภาวะเศรษฐกิจ พนักงานอาจมองหางานใหม่หากได้รับค่าตอบแทนและ
สวสัดิการท่ีดีกว่าจากองคก์ารอ่ืน จึงส่งผลท าให้มีความผูกพนัต่อองค์การปานกลาง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัธีระพนธ์ มณีสุต (2552) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

5.2 ด้านสถานภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานด้านสถานภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพกบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง อธิบายได้
ว่า พนกังานอาจจะรู้สึกไม่พอใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายใน ดา้นอาคารสถานท่ีต่างๆ
ภายในหน่วยงาน อาทิเช่น โรงอาหาร ลานจอดรถ ปัจจุบนัจ านวนพนกังานมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนจากในอดีตท าให้มีปริมาณของรถยนตเ์พ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ยส่งผลให้ลานจอดรถ
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซ่ึงสอดคล้องกับฐิปริติยาธร พรหมธนะนนท์ (2551) 
ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีบริการ
ลูกค้าธนาคารพาณิชย์เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร 
เน่ืองจากส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี การท่ีองคก์รให้ความส าคญัและเอาใจใส่จะท าให้เจา้หนา้ท่ีรู้สึก
ว่าองคก์รให้ความส าคญัและส่งผลให้มีความผกูพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึนดว้ย 

5.3 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงานกับความผูกพนัต่อ
องคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง อธิบายไดว้่า การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งงานในต าแหน่ง
งานท่ีสูงข้ึนอาจจะไม่ชดัเจน พนกังานเกิดความรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมในการเล่ือนขั้น 



และยงัมีความรู้สึกถึงความไม่สามารถกา้วหนา้ไดใ้นอนาคต อาจจะท าให้เกิดอคติต่องาน
อนัจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2554) 
ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรวิทยาลยั
ราชพฤกษ์ พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน
ของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์มีความสัมพนัธ์ต่อองค์การ กล่าวคือ องค์การควรใช้
วิธีการส่ือสารทั้งทางตรงและทางออ้มในการส่ือสารให้บุคลากรทราบถึงการเติบโตใน
สายงานเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในการร่วมงานกบัองค์การ ว่าสามารถท่ีจะเติบโตในสาย
งานหรือมีสามารถปรับเปล่ียนต าแหน่งงานให้สูงข้ึนได ้

5.4 ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล  พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการท างานดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์การอยู่ใน
ระดบัมาก อธิบายได้ว่า หน่วยงานมกัจะมีการจัดอบรม สัมมนา จัดโครงการต่างๆ
การศึกษาดูงานภายในประปาสาขาและหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงถือเป็น
การพฒันาสมรรถภาพของพนกังานท่ีดี ท่ีสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใช้ในการ
พฒันาตนเองและพฒันาทกัษะในการท างาน การเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถพฒันา
ขีดความสามารถตนเองจากงานท่ีท าบ่อยๆน้ี ท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มี
ประโยชน์ต่อองค์การ ท้าทาย สนุกกบังานท่ีรับผิดชอบ เกิดความพึงพอใจในงานและ
ส่งผลให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึนตามมาดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพรรษสิริ อาสา
เสนีย ์(2546) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของวิศวกรของบริษทัแอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) พบว่า การพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกร 
ท าให้มีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ี อีกทั้งเม่ือไดรั้บการฝึกอบรมสมัมนา และการดูงาน 
วิศวกรรู้สึกไดว้่าสามารถปฏิบติังานไดดี้กว่าเดิม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการท างานดา้น
โอกาสและการพัฒนาความสามารถมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
เช่นเดียวกนักบัแนวคิดของ Sirgy และคณะ(2001) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า มนุษยมี์ความตอ้งการ
ดา้นองคค์วามรู้ (Knowledge needs) เพ่ิมเติมจากความตอ้งการในทฤษฎีล าดบัขั้นความ
ตอ้งการของมาสโลว์ (Maslow: 1943) นั้นคือ การตอ้งการไดรั้บความรู้จากการเรียนรู้



ต่างๆท่ีจะช่วยเพ่ิมทกัษะในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความเป็นมืออาชีพ
มากข้ึน  

5.5 ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน พบว่าความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนักบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก อธิบายไดว้่า ในสงัคมการท างานของการประปา
ส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ เป็นสังคมระบบพ่ีน้อง ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน พนกังานทุก
ระดบัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร หัวหน้างาน หรือพนักงานระดบั
ปฏิบติัการชั้นต่างๆ การมีหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานท่ีดีคอยให้ค าแนะน า ให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาต่างๆเก่ียวกบัการท างาน ท าให้พนกังานสามารถท างานได้
อยา่งราบร่ืน พนกังานจึงเกิดความสุขในการท างานส่งผลให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การ
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชนิดา เล็บครุฑ (2554) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของคุณภาพชีวิตใน
การท างานท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคคลากรสายสนับสนุน สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัความผูกต่อองค์การอยู่
ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังาน
อาจกล่าวไดว้่า สงัคมไทยมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีคลา้ยคลึงกนั พ้ืนฐานมาจาก
ลกัษณะครอบครัวไทยท่ีมีขนาดใหญ่ ให้ความส าคญัเก่ียวกับความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิด
ระหว่างบุคคลและปัจจัยแวดล้อม ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างหน่วยงานย่อมสร้างให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างานและส่งผลต่อความผกูพนัองคก์าร 

5.6 ดา้นสิทธิของพนกังาน พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นสิทธิของพนกังานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก อธิบายไดว้่า พนกังาน
สามารถรับรู้ถึงความยุติธรรมในการบริหารงานซ่ึงปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกนัและมีความเหมาะสม พนกังานไดรั้บการเคารพในสิทธิของตน ผูบ้งัคบับญัชา
พร้อมรับฟังความคิดเห็น ท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในงานและส่งผลให้เกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์ารมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sirgy และคณะ(2001) ท่ีไดก้ล่าวไว้
ว่า มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บอิสระในการแสดงออกในความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์



ทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ซ่ึงองค์การท่ีมีกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการท างานของพนกังานท าให้พนกังานสามารถแสดงออกภายใตก้ฎระเบียบ
ไดอ้ยา่งอิสระ ท าให้พนกังานเกิดความสบายใจและพึงพอใจท่ีจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ
ขององคก์ารอยา่งมีความสุข ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารเพ่ิมข้ึนดว้ย 

5.7 ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง อธิบายไดว้่า พนกังานมีความทุ่มเทต่อหน้าท่ีการงานจน
อาจจะท าให้เกิดความไม่สมดุลต่อชีวิตดา้นอ่ืน เช่น ดา้นครอบครัวหรือชีวิตส่วนตวั หรือ
อาจเกิดจากการท างานท่ียาวนาน เคร่งเครียดในงานมากจนเกินไป ท าให้ชีวิตส่วนตวัเกิด
ความไม่สมดุลกบัครอบครัวและคนรอบขา้งได ้หรือแม้แต่การออกไปปฏิบติังานต่าง
ท้องท่ีในพ้ืนท่ีสาขาต่างๆเป็นเวลานาน จึงอาจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การได ้       
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศศิมา มหาสารินนัทน์ (2558) ศึกษาเร่ือง  ความสัมพนัธ์ของคุณภาพ
ชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การ กรณีศึกษาพนกังานแคชเชียร์บริการและ
พนักงานบริการลูกค้าสัมพนัธ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลระหว่างการงานและชีวิตส่วนตวักับ
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่า เกิดจากการทุ่มเทในการท างาน ระยะเวลาท างาน
ท่ียาวนาน เน่ืองจากการท างานในห้างสรรพสินคา้ในช่วงวนัหยดุพกัผอ่นเป็นช่วงท่ีมีการ
จบัจ่ายใชส้อยสูง ผูป้ฏิบติังานจึงไม่สามารถหลีกเล่ียงการท างานในวนัหยุดได ้ท าให้เกิด
ความไม่สมดุลต่อชีวิตส่วนตวัได ้

5.8 ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมกบัความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก 
อธิบายได้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคเป็นองค์การท่ีมีช่ือเสียง บุคคลภายนอกให้การ
ยอมรับและมีบทบาทส าคญัทางสังคม ท าให้พนักงานได้รับการยอมรับและมีความ
ภาคภูมิใจในองค์การ พนักงานพร้อมท่ีจะท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยผ่านการ
ท างานให้กบัองคก์ารอย่างเต็มก าลงัความสามารถ อีกทั้งมีการจดัโครงการเก่ียวกบัการ
ช่วยเหลือเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง พนกังานรู้สึกถึงความมีคุณค่าและความ



เป็นประโยชน์ต่อสังคมของตนเองซ่ึงน าไปสู่ความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
โสภา ทรัพยม์ากอุดม (2553) ศึกษาเร่ือง ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การ กรณีศึกษาการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมขององค์การมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานดา้น
การค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั
ต่อองค์การของพนักงาน เช่นเดียวกันกบัแนวคิดในทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ
มาสโลว์ (Maslow: 1943) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ต้องการเป็นท่ียอมรับและยกย่อง 
(Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะ เป็นท่ีน่าเคารพยกย่องจากทั้งตนเองและ
ผูอ่ื้น ตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนมีความสามารถ มีเกียรติ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามี
ประโยชน์ในสังคม ดังนั้นลักษณะงานท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
พนกังานได้ ผ่านจากการท างานท่ีก่อประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้มผ่าน
ภาพลกัษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาคนั้นลว้นแลว้แต่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ
ของพนกังานทั้งส้ิน 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่น ำไปใช้ 
 1. องค์การควรพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและพิจารณาถึงความเพียงพอในการด ารงชีพของพนกังาน เช่น มีการให้รางวลั 
เม่ือมีผลงานสร้างช่ือเสียงให้กบัองค์การ และความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล ค่าเทอมบุตร เบ้ียเล้ียง ค่าท างานล่วงเวลา และเพ่ิมสวสัดิการต่างๆท่ีจะ
ช่วยลดค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัได ้หรือส่งเสริมค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืนๆ 
 2. องค์การควรให้ความยุติธรรมกบัพนกังานในการเล่ือนต าแหน่งงานหรือการ
ได้รับขั้นพิเศษ โดยพิจารณาตามความสามารถและความเหมาะสม  เพราะจะช่วยให้
พนกังานรู้สึกว่าไม่ถูกทอดท้ิง และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยระบบอุปถมัภ์ นอกจากน้ี
ยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างขวญัก าลงัใจท่ีดีให้พนกังานอีกดว้ย 
 3. หน่วยงานควรปรับปรุงสถานท่ีท างาน โรงอาหาร ห้องอเนกประสงค์ ให้
สะดวก สะอาด และปลอดภยั มีเคร่ืองใชส้ านกังานอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการจดัลานจอด



รถให้มีความเพียงพอต่อปริมาณพนักงาน หากองค์การมีสภาพแวดล้อมภายในท่ีดี
พนกังานก็จะมีความสุขในการท างาน สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและท าให้
พนกังานมีความอยากมาท างาน พนกังานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความหมาย
ต่อองคก์ารซ่ึงจะท าให้พนกังานรักและพึงพอใจในงานท่ีท า ส่งผลให้มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารมากข้ึนตามมา 
 4. องค์การควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บการศึกษาอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานเพ่ือพฒันาขีดความสามารถอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การจดัอบรมในหลกัสูตรใหม่ๆ วิทยากรใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
พนกังาน มีแหล่งคน้ควา้หาความรู้ท่ีสะดวก จดัสรรงบประมาณโดยให้เงินอุดหนุนใน
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หรือการเสนอให้ทุนศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนในเง่ือนไขท่ีไม่
ยุง่ยากและบีบรัดจนเกินไป  
 5. องคก์ารควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนกังานให้มากข้ึน
อีกเพ่ือเป็นการตอกย  ้ าให้พนักงานในองค์การมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกัน เป็นทีม
เดียวกนั เช่น กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ต่างจงัหวดั กิจกรรมแรลล่ีประจ าปี เพ่ือหล่อหลอมให้
พนกังานมีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังาน
ทุกระดบั  

6. องค์การควรให้ความส าคญักับพนักงานโดยปฏิบติังานได้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและประเมินผลการปฏิบติังานจากตวัช้ีวดัอย่างชดัเจน ไม่น าเร่ืองการลา
และหยุดงานเป็นประเด็นส าคญั และควรหลีกเล่ียงให้พนักงานต้องท างานล่วงเวลา 
เพราะเวลาดงักล่าวถือเป็นเวลาส่วนตวั หากตอ้งท างานนอกเหนือจากภาระหน้าท่ีเป็น
ประจ า ควรมีรางวลัเลก็ๆนอ้ยๆ หรือค าชมเชยเพ่ือให้พนกังานมีขวญัและก าลงัใจ  
7. องคก์ารควรมีการจดักิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้ร่วมงานกับ
องคก์ารน้ีและรู้สึกถึงคุณค่าในตนเองท่ีไดท้  าประโยชน์ต่อสงัคม 
 
   



ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ระหว่างหน่วยงานในองคก์าร  
 2. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน ไดแ้ก่ ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา ภาวะผูน้ าขององคก์าร บรรยากาศ
องคก์าร พฤติกรรมการท างาน ขวญัและก าลงัใจ เป็นตน้ 
 3. ผูวิ้จยัพบปัญหาในการเก็บแบบสอบถามเน่ืองจากจ านวนขอ้ท่ีมากเกินไป ท า
ให้ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกไม่อยากตอบ ดงันั้นในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควร
จดัท าแบบสอบถามให้รวบรัดมีความกระชบัมากข้ึน  
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