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คุณภาพชีวติในการท างานและความผูกพันต่อองค์กร 
ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ชณิกานต์ เครือวิเสน1 และ ประภัสสร  วิเศษประภา2 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัต่อ
องคก์ร ของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40  ปี           
มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อายกุารท างานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่         
มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 15 ปี ขึ้นไป โดยส่วนใหญ่อยูใ่นต าแหน่งระดบัทัว่ไป รองลงมาคือ          
ระดบัวิชาการ ระดบัอ านวยการ และสุดทา้ยคือระดบับริหาร ตามล าดบั  

ผลการวิเคราะห์ความส าคญัคุณภาพชีวิตในการท างาน ของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร            
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญั            
ดา้นธรรมนูญในองคก์รมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความกา้วหนา้
และมัน่คงในงาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม  ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพ และ
ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัดา้นบรรทดัฐานทางสังคมมากท่ีสุด 
รองลงมาคือความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยูใ่นงาน และความผกูพนัดา้นจิตใจ ตามล าดบั 

โดยพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ
องคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร
ท่ีแตกต่างกนั คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร       
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
 
ค าส าคญั : คุณภาพชีวิตในการท างาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร, ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร  
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Abstract 
 

 The study of the quality of work life and organizational commitment of BMA Officers was 
conducted in order to study the general condition of personal factors and quality of work life related to the 
organizational commitment of BMA Officers. The result from the collected data of 400 employees of 
BMA Officers showed that most of the respondents were male with the age between 31-40 years old, had 
marriage status, bachelor degrees, and more than 15 years of working period. Most of them were general 
positions, followed by knowledge worker positions, managerial positions, and executive positions, 
respectively. The analysis of the importance to quality of work life of BMA Officers revealed that the 
respondents gave the high level in importance to the quality of work life, especially in terms of the charter 
in organization followed by environmental and safety, the progress and stability in the work, the balance 
between life and work as a whole, the potential development opportunities and fair and sufficient 
compensation.  

The analysis of organization commitment of BMA Officers showed that the respondents gave the 
high level in importance to organization commitment. Considering each of the commitment, the result 
showed that normative commitment was at the highest level followed by job persistence commitment and 
psychological commitment was at the high level. 
 The findings found that personal factors of BMA Officers that the difference of gender and the 
organization commitment had no difference. In contrast, the difference of age, marital status, education 
level, position, average income per month, and working period differently affected the organization 
commitment of BMA Officers. The quality of work life influence of organizational commitment of BMA 
Officers found the quality of work life influence of organizational commitment of BMA Officers with 
statistically significant at 0.01 levels. 
 
Keyword: quality of work life ,organizational commitment ,BMA Officers 
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1. บทน า 
 คุณภาพชีวิตการท างาน (quality of work life) มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการท างานในปัจจุบนั เพราะ
คนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั เป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้สู่ระบบการท างาน 
ตอ้งท างานเพื่อใหชี้วิตด ารงอยูไ่ด ้และตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน เม่ือคนตอ้งท างานในท่ีท างาน      
เป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสมท าใหเ้กิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมัน่คงทั้งสุขภาวะ      
ทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กองสวสัดิการแรงงาน, 2547:18) 
 กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ            
การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีภารกิจหลากหลายในการให้บริการประชาชาชน เป็นอีกหน่วยงานราชการ
ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตขา้ราชการเพื่อตอบสนองต่อบริบทของสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว
ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหร้ะบบราชการ
กรุงเทพมหานครใหมี้ความเขม้แขง็ ขา้ราชการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีเพียงพอท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพฒันาคุณภาพชีวิตขา้ราชการตอ้งท าใหเ้กิดความสุขในการท างาน และสร้าง
ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน จึงจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
การเพิ่มผลิตภาพ และขีดสมรรถนะของส่วนราชการ ทั้งน้ีการพฒันาคุณภาพชีวิตขา้ราชการตอ้งด าเนินการ
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อสร้างเสริมใหข้า้ราชการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการปฏิบติัราชการ และให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 
 นอกจากการพฒันาคุณภาพชีวิตจะช่วยใหข้า้ราชการมีความสุขในการท างานและสามารถสนองตอบ
ต่อความตอ้งการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ลว้ คุณภาพชีวิตของขา้ราชการยงัน าไปสู่การ
สร้างความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีเป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงประสิทธิผลขององคก์ร ความพึงพอใจของบุคลากร    
และเป็นส่ิงพึงประสงคข์ององคก์รทัว่ไป หากบุคลากรขาดความรู้สึกผกูพนัองคก์ร ผลท่ีติดตามมาก็คือ     
การลาออกของพนกังานเพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร          
ในการพฒันาบุคลากรและพฒันาการด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพใชใ้นการปรับ
ทศันคติและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีของบุคลากรต่อกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร
ของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร      

ท่ีแตกต่างกนั 
2. คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร              
จ านวน 20,033 คน (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร, 2563)  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน  2) คุณภาพชีวิต
ในการท างาน 8 ดา้น ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและ
ปลอดภยั โอกาสพฒันาศกัยภาพ ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน สังคมสัมพนัธ์ ธรรมนูญในองคก์ร     
ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวมและความภูมิใจในองคก์ร ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย         
ความผกูพนัต่อองคก์ร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นจิตใจ ความผกูพนัดา้นการคงอยูใ่นงานและ           
ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานสังคม  
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564              
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา 
และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รซ่ึงผูว้ิจยั
คาดหวงัวา่ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยั
ในคร้ังต่อไป 
 2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าใหผู้บ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรุงเทพมหานคร
ไดท้ราบถึงระดบัส าคญัในดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพื่อใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นตวัก าหนดนโยบาย หรือ
แนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารของกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาให้
ขา้ราชการกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบติังานและส่งเสริมใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์รมากขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัคุณคุณภาพชีวิตการท างาน  
 Walton (1974) ไดใ้หค้วามหมายไวก้วา้งท่ีไม่ใช่แค่การก าหนดระยะเวลาของการท างาน 
ค่าตอบแทน แต่ยงัรวมไปถึงความตอ้งการหรือปรารถนาใหชี้วิตของบุคลากรหรือผูป้ฏิบติังานโดยพิจารณา
คุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมขององคก์ารท่ีท าใหง้าน      
ประสบผลส าเร็จ Huse and Commnigs (1985) ใหค้วามหมายไวว้า่คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง      
การส่งเสริมใหมี้ประชาธิปไตยในองคก์ร ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีการบริหารโดยค านึงถึง
ความสัมพนัธ์ของพนกังาน ท่ีจะช่วยก่อใหเ้กิดผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นมากกวา่ท่ีจะค านึงถึงเฉพาะเทคโนโลย ีมีการ
แบ่งปันผลประโยน์และทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน อีกทั้งยงัค านึงถึงเร่ือง เงินเดือน ค่าตอบแทน 
สุขภาพร่างกาย ซ่ึงคุณภาพชีวิตในการท างานจะมีแนวคิดท่ีใกลเ้คียงกบัความพึงพอใจในการท างานและ
เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการพฒันาองคก์าร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. ดา้นเพศ   

2. ดา้นอาย ุ

  3. ดา้นสถานภาพสมรส 

4. ดา้นระดบัการศึกษา   

5. ดา้นต าแหน่งงาน 

6. ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7. ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 
 
 
 
 

 
 
 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

1. ความผกูพนัดา้นจิตใจ 

2. ความผกูพนัดา้นการคงอยูใ่นงาน 

3. ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานสงัคม 

 
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 

2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั 

3. ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพ 

4. ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 

5. ดา้นสังคมสัมพนัธ์ 

6. ดา้นธรรมนูญในองคก์ร 

7. ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบั 

การท างานโดยส่วนร่วม 

8. ดา้นความภูมิใจในองคก์ร   
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 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน 
 Richard E. Walton (1975) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานอยา่งจริงจงั ไดเ้สนอ
แนวคิดท่ีเป็นหลกัส าคญั 8 ประการไวด้งัน้ี 1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูก
ลกัษณะและปลอดภยั 3) เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี                  
4) ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการท างาน 5) การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั               
6) การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 7) ความสมดุลระหวา่งการท างานและชีวิตดา้นอ่ืน ๆ      
8) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความผูกพนัองค์กร  
 ความหมายของความผูกพนัองค์กร 
 Steer (1977) กล่าววา่ ความผูกพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานท่ีแสดงตนเป็นหน่ึง
เดียวกบัองคก์าร มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกองคก์ารคนอ่ืน และเตม็ใจท่ีจะอุทิศก าลงักายและก าลงัใจ
เพื่อปฏิบติังานขององคก์าร Allen and Meyer (1997) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์รหมายถึง ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและองคก์ร และมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของสมาชิกในองคก์ร โดย
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ความผกูพนัดา้นความรู้สึก ความผูกพนัดา้นความต่อเน่ือง และความผกูพนั         
ดา้นบรรทดัฐานสังคม 
 
 องค์ประกอบของความผูกพันองค์กร 
 Buchanan (1974) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์รมีความส าคญัยิง่ส าหรับองคก์ร ไม่ว่าจะเป็น
องคก์รแบบใด เพราะความผูกพนัเป็นตวัเช่ือมระหวา่งจิตนาการของมนุษยก์บัจุดมุ่งหมายขององคก์ร ท าให้
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ร รวมทั้งช่วยลดการควบคุมจากภายนอกอีกดว้ย  Allen and Meyer (1977)  
กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจ ซ่ึงแนวคิดน้ีจะมองความรู้สึก
ในทางบวกซ่ึงแสดงพฤติกรรมเป็นหน่ึงเดียวกนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการ
คงอยูใ่นงานเป็นการมองในรูปแบบความสม ่าเสมอของพฤติกรรม การแสดงรูปแบบพฤติกรรมอยา่ง
ต่อเน่ืองหรือความคงเส้นคงวาในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานสังคม เป็นแนวคิด
ดา้นความถูกตอ้งหรือบรรทดัฐานทางสังคม ความจงรักภกัดีและเตม็ใจท่ีจะอุทิศตนให้กบัองคก์ร 
  
3. วิธีการศึกษา 
 ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
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 การสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดตวัอยา่ง (sample size) ใหมี้ความเหมาะสมกบั
ระดบัความเช่ือมัน่ ในทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ี 5% 
จึงไดน้ าสูตรของ Yamane (1976) มาใช ้ดงัน้ี   

    มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี         𝑛 =
N

1+𝑁(𝑒)2
 

  
 โดย  n  =  จ านวนของขนาดตวัอยา่ง, N =  จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา                
e  =  ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้0.05  
 ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยขนาดประชากรมีค่าเท่ากบั 20,033 คน และค่าความเช่ือมนัเท่ากบั
ร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้จ านวน 400 คน และเลือกจากประชากรเป้าหมาย โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น เรียกวา่ Non-Probability และสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เน่ืองจากประชากรท่ีศึกษาคือขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด ซ่ึงลกัษณะการตั้งขอ้ค าถามเป็นการเลือกตอบแบบ
ประเมินค่า (Likert’s scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มากปานกลาง นอ้ย และ      
นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บแบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาจาก
หนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างานของบุคลากร โดยสร้าง
แบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั้งค  าถามแบบปลายปิดและวิธีการเรียงล าดบัแบบ          
(Likert Scale) และน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา         
(Content Validity) จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลอง
ใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ (Corrected item-total correlation)  และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้จ านวน 400 ชุด 
ออกเก็บขอ้มูล จากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการตรวจสอบการตอบค าถามในแบบสอบถาม แลว้
น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูลการศึกษา
ออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดย
ผูว้ิจยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลออนไลน์ผา่น Google Form โดยตรวจสอบ     
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 
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2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความวารสารวิชาการ 
ผลงานวิจยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใชป้ระกอบการศึกษา 
เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยัได้ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย การแจกแจง
ความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลแต่ละส่วน 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติน้ีเพื่อทดสอบสมมติฐาน    
ท่ีมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวั
แปรตาม และ ANOVA, F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างค่า mean ของระดบัความส าคญั และใชก้ารวิเคราะห์
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ขา้ราชการกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา คือ  
เพศหญิง มีจ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ทั้งน้ีมีอายุอยู่ระหว่าง 31–40 ปี มากท่ีสุดเป็นจ านวน 195 คน        
คิดเป็นร้อยละ 48.75 รองลงมาคือมีอายรุะหวา่ง 40 ปีขึ้นไป จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 มีอาย ุ21-30 ปี 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และในขณะท่ีผูมี้อายนุอ้ยสุดคืออายุต ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 4.75 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 รองลงมา คือ   
สถานภาพโสด จ านวน 102 คน คิดเป็น 25.50 และ หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ านวน 23 คน คิดเป็น 5.75 
ตามล าดบั ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 227 คน    
คิดเป็นร้อยละ 56.75 รองลงมาคือ ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 และ
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 

ขา้ราชการส่วนใหญ่รับราชการต าแหน่งระดบัทัว่ไปจ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.745  
รองลงมาคือ ต าแหน่งงานระดบัวิชาการ จ านวน 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 25 ต าแหน่งงานระดบับริหาร 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 และต าแหน่งระดบัอ านวยการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 166 คน        
คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทขึ้นไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-40,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท           
มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และส่วนใหญ่รับราชการมาแลว้เป็นระยะเวลา 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ ระยะเวลา 11-15 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50  



9 
 

ระยะเวลา 1-5 ปี มีจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 ระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
และนอ้ยกวา่ 1 ปี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดบั 
 ขา้ราชการกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    
มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.12  และเม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบวา่ ดา้นธรรมนูญในองคก์ร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
4.30  รองลงมาคือ ดา้นสังคมสัมพนัธ์ และดา้นความภูมิใจในองคก์ร มีค่าเฉล่ียมากเท่ากนั คือ 4.16          
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 4.15 ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน และ        
ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.13  ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพ 
มีค่าเฉล่ีย 3.96 และดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.94 มีระดบัความส าคญัมาก
ตามล าดบั 
 ขา้ราชการกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.18 และเม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบวา่ ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.25 
ดา้นการคงอยูใ่นงาน มีค่าเฉล่ีย 4.15 และดา้นจิตใจ นอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.14 มีความส าคญัระดบัมาก 
ตามล าดบั 
 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัของขา้ราชการ
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนดา้น
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัของขา้ราชการกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัระดบั 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม และ
ดา้นความภูมิใจในองคก์ร มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร และ
นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ยงัพบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน 
และดา้นความภูมิใจในองคก์รยงัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นั้นคือ
คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยรวม และดา้นความภูมิใจใน
องคก์รเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย 
ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน เป็นเพียงดา้นเดียวท่ีมีอิทธิพลในทิศทางตรงกนั
ขา้ม นั้นคือเม่ือคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงานเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วาม
ผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานครลดลง  ส่วนคุณภาพชีวิตในการท างาน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่    
ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพ  
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ดา้นสังคมสัมพนัธ์ ดา้นธรรมนูญในองคก์รไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ
กรุงเทพมหานครในภาพรวมไดร้้อยละ 43  

 
5. สรุปผลการศึกษา 

ขา้ราชการกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31–40 ปี สถานภาพสมรส          
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่รับราชการต าแหน่งระดับทั่วไป มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท และรับราชการมาแล้วเป็นระยะเวลา 15 ปีขึ้ นไป  
  ขา้ราชการกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบวา่ ดา้นธรรมนูญในองคก์ร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสังคมสัมพนัธ์ 
และดา้นความภูมิใจในองคก์ร ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 
และดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพ                          
และดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ มีระดบัความส าคญัมาก ตามล าดบั 
 ขา้ราชการกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือวิเคราะห์รายดา้น พบวา่ ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ความผกูพนัดา้นการคงอยูใ่นงาน  และความผกูพนัดา้นจิตใจ มีระดบัความส าคญัมาก ตามล าดบั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัของ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนั
ของขา้ราชการกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีดา้นอาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัของ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความกา้วหนา้และมัน่คง
ในงาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม และดา้นความภูมิใจในองคก์รมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร และนอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ยงัพบวา่ คุณภาพชีวิต
ในการท างานดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน และดา้นความภูมิใจในองคก์รยงัมีอิทธิพลต่อ  
ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นั้นคือคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดุลระหวา่ง
ชีวิตกบัการท างานโดยรวม และดา้นความภูมิใจในองคก์รเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 
เป็นเพียงดา้นเดียวท่ีมีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้ม นั้นคือเม่ือคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความกา้วหนา้
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และมัน่คงในงานเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานครลดลง      
ส่วนคุณภาพชีวิตในการท างาน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
ท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพ  ดา้นสังคมสัมพนัธ์  ดา้นธรรมนูญในองคก์รไม่มี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ขา้ราชการกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนัมี  
ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครมีการปฏิบติัต่อขา้ราชการเพศชายและเพศหญิงอยา่งเสมอ
ภาคเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ การประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรม รวมถึงการให้
สิทธิโอกาสในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ของขา้ราชการเพศชายและหญิงเหมือนกนั
จึงส่งผลใหข้า้ราชการทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั 
รุ่งอรุณ ศิลป์ประกอบ (2558) ในขณะท่ีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
งาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผูกพนัของขา้ราชการ
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อาจจะเป็นไปไดว้า่ ขา้ราชการท่ีมีอายมุากมกัมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่
คนอายนุอ้ย เน่ืองจากเม่ืออายุมากขึ้นจะมีความรอบคอบในการตดัสินใจมากขึ้น เช่นเดียวกบัขา้ราชการท่ีมี
ภาระครอบครัวมกัมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่คนโสด เน่ืองจากภาระท่ีรับผิดชอบ ท าใหต้อ้งการความ
มัน่คง อีกทั้งขา้ราชการท่ีมีการศึกษาสูง มกัมีความผกูพนัต่อองคก์ร เน่ืองจากมีความคาดหวงัต่อส่ิงท่ีไดรั้บ
สูง และเช่ือมัน่วา่ตนเองสามารถเปล่ียนงานใหม่ได ้และขา้ราชการท่ีมีรายไดสู้งมกัมีความผกูพนัต่อองคก์ร
สูง เน่ืองจากการมีรายไดท่ี้สูงท าใหส้ามารถด ารงชีพตามสถานภาพ โดยไม่ตอ้งด้ินรนไปท างานในองคก์ร
อ่ืนท่ีใหค้่าตอบแทนสูงกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด Steers (1977) ในขณะท่ีระดบัต าแหน่งงานมีผลต่อ
ความผกูพนัองคก์รแตกต่างกนัซ่ึงอาจเป็นผลเน่ืองจากโครงสร้างของต าแหน่งงาน ลกัษณะงานท่ีท า หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสังกดัสายงาน จึงท าใหข้า้ราชการท่ีมี
สังกดัสายงานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั ขวญัตา พระธาตุ 
(2554) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรอยัการ กรณีศึกษา:
ส านกังานอยัการในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา พบวา่ ต าแหน่งการปฏิบติังาน มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
และขา้ราชการท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเป็นผล
เน่ืองจากขา้ราชการท่ีมีประการณ์ท างานมากกวา่มีความพึงพอใจนโยบายและรูปแบบการบริหารงานของ
องคก์ร เช่ือในวิสัยทศัน์และค่านิยม และองคก์รใหค้วามมัน่คงในชีพจึงท าใหมี้ความผูกพนัต่อองคก์ร
มากกวา่ขา้ราชการท่ีมีอายกุารท างานนอ้ย สอดคลอ้งกบั ธนวฒัน์ เทียมทดั (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิต



12 
 

ในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ กลุ่มลงทุนและ
บริหารการเงิน พบวา่ ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัองคก์ร
แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัทฤษฎี Allen and Meyer (1977) ไดก้ล่าวถึง ความผกูพนัต่อ
องคก์รเป็นส่ิงซ่ึงแสดงออกถึงสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลกบัองคก์ร ถา้คนยิง่มีความผูกพนัต่อองคก์รสูงมาก
เท่าไหร่แนวโนม้ท่ีจะลาออกหรือทิ้งองคก์รไปก็ลดนอ้ยลงไปเท่านั้น เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ 
คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร                
อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบั          
การท างานโดยส่วนรวม และดา้นความภูมิใจในองคก์ร และนอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ยงัพบวา่ คุณภาพชีวิต
ในการท างานดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน และดา้นความภูมิใจในองคก์รยงัมีอิทธิพลต่อ  
ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นั้นคือคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความสมดุลระหวา่ง
ชีวิตกบัการท างานโดยรวม และดา้นความภูมิใจในองคก์รเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 
เป็นเพียงดา้นเดียวท่ีมีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้ม นั้นคือเม่ือคุณภาพชีวิตดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน
เพิ่มสูงขึ้นจะท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการกรุงเทพมหานครลดลง ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่ 
ขา้ราชการท่ีท างานมานาน ไดรั้บภาระงานมากขึ้น รับผิดชอบงานมากขึ้น จึงมีความเบ่ือหน่ายกบังานท่ีท า
ส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รลดลง นอกจากน้ีคุณภาพชีวิตในการท างาน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพ 
ดา้นสังคมสัมพนัธ์ ดา้นธรรมนูญในองคก์รไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั ธนวฒัน์ เทียมทดั (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ กลุ่มลงทุนและบริหาร
การเงิน พบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์รดา้นบวกในทุกดา้นและมี
อิทธิพลในการท านายความผูกพนัองคก์รในภาพรวมในระดบัค่อนขา้งสูง 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี  

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองอตัราเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนของขา้ราชการ ควรปรับอตัราเงินเดือนใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบและค่า
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ครองชีพในปัจจุบนั เพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีภารกิจท่ีตอ้งดูแลหลายดา้นรวมทั้ง
ยงัมีค่าครองชีพสูง 

2. การพฒันาขา้ราชการ ผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครควรให้ความส าคญักบัการพฒันาขา้ราชการ   
ควรส่งเสริมใหไ้ดรั้บการศึกษาอบรม เก่ียวกบัระเบียบกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามต าแหน่งหนา้ท่ี            
ท่ีรับผิดชอบใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อสามารถตอบขอ้สงสัย ขอ้ซกัถาม และสามารถตอบปัญหาและ
แกไ้ขได ้ 

3. กรุงเทพมหานครจะตอ้งมีมาตรการจูงใจ เช่น สิทธิประโยชน์หรือสวสัดิการต่าง ๆ เพื่อเป็น      
การพฒันา และส่งเสริมใหคุ้ณภาพชีวิตของขา้ราชการดีขึ้น เม่ือคุณภาพชีวิตดี ก็จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพ    
ในการท างานดีดว้ย 

4.  ควรขยายขอบเขตหรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปยงัส่วนงานสังกดัอ่ืน ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางท่ีจะ     
ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รกรุงเทพมหานคร 
เพราะในแต่ละพื้นท่ีอาจจะมีความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร       
ท่ีแตกต่างกนั 
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