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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปัจจยัด้านคุณภาพชวีติในการท างานและความเครยีดในการ

ท างานทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร กรณีศกึษา บรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรของบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง จ านวน 315 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ช้
ทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และ
การวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณู 

จากผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มชี่วงอายุ 20-29 ปี มสีถานภาพโสด/
หมา้ย/หย่ารา้ง การศกึษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าระดบัปรญิญาตร ีอายุการท างาน 4-6 ปี อยู่ฝ่ายสายงาน
สนิไหมทดแทนและต าแหน่งระดบัปฏิบตัิการ ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศและฝ่ายที่แตกต่างกนั              
มคีวามผูกพนัต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ด้านคุณภาพชวีติในการ
ท างานมอีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรบรษิัทประกันภยัแห่งหนึ่ง โดยส่งผลในทศิทาง
เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถท านายไดร้อ้ยละ 11.3 ปัจจยัของคุณภาพชวีติในการ
ท างานทีม่อีทิธพิล ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคลากร และดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการท างาน
กบัชีวิตด้านอื่นๆ และพบว่าด้านความเครียดในการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของ
บุคลากรบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง โดยส่งผลในทิศทางตรงข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                  
โดยสามารถท านายไดร้อ้ยละ 14.2 ปัจจยัของความเครยีดทีม่อีทิธพิล ไดแ้ก่ ดา้นความกดดนัด้านเวลา และดา้น
ความวติกกงัวล 

ประโยชน์ที่ได้จากงานวจิยัครัง้นี้  คอื ท าให้ทราบถึงขอ้ดขีองคุณภาพชวีติในการท างานแต่ละด้านและ
ขอ้เสยีของความเครยีดในการท างานเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงแก้ไขการจดัการองคก์าร
ต่อไป นอกจากนัน้ผูบ้รหิารองคก์ารยงัสามารถน าผลจากการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไป
พฒันาความผูกพนัของบุคลากรทีม่ต่ีอองคก์ารใหเ้พิม่มากยิง่ขึน้และน าไปบรหิารจดัการองคก์ารเพื่อลดปัญหาการ
ลาออกจากงานของบุคลากรในองคก์ารได ้
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ค าส าคญั: บรษิทัประกนัภยั คณุภาพชวีติในการท างาน ความเครยีดในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

Abstract 
 

This research aimed to study factors of work life quality and stress at work which influenced 
organizational commitment in an insurance company. The sample for this research consisted of three 
hundred and fifteen employees an insurance company.  A questionnaire was used as a tool for data 
collection. The statistics used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test 
analysis, one-way Anova analysis and multiple regression analysis. 

The research’s result show that most respondents were female, aged between twenty and 
twenty nine years old, being singled, widowed or divorced, held Bachelor’s degree or lower, work 
experience between four to six years, working in claim division and at the operation level. It was found 
that the differentiation between gender and division had an effect on organization commitment at a 
statistically significant level of 0.05. The quality of work life influenced the organization commitment in the 
same direction at a statistically significant level of 0.05 and was predictable at 11.3%. The influential 
factors included employee development and a work-life balance. The stress at work influenced the 
organizational commitment in the opposite direction at a statistically significant level of 0.05 and it was 
predicted at 14.2%. The influential factors included time pressure and anxiety. 

The benefit of this research is to gain the information concerning the advantage from the good 
quality of work life and the disadvantages from stress at work. This led to organizational development 
and improvement. The management can bring the results of this research to develop organizational 
commitment and reduce employee resignation. 

 
Keywords: Insurance Company, Work Life Quality, Stress at Work, Organizational Commitment 
 
บทน า 
 การพฒันาองค์การสู่ความส าเรจ็และเกิดประสทิธภิาพตามเป้าหมายและวสิยัทศัน์ขององค์การได้นัน้ 
ปัจจยัหลกัทีส่ าคญัคอื คุณภาพชวีติในการท างานทีด่ขีองบุคลากรจะเป็นตวัส่งเสรมิใหบุ้คลากรเกดิความผูกพนัต่อ
องค์การ ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 ภายใต้กรอบแนวคดิทีมุ่่งพฒันาคน 
คือ “จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสยัทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยงัคงมีความต่อเนื่องจากวิสยัทัศน์แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 และกรอบหลกัการของการวางแผนทีน้่อมน าและประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาอย่างมสี่วนร่วม การพฒันาที่ยดึหลกัสมดุล ยัง่ยืน              
โดยวิสยัทศัน์ของการพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ต้องให้ความส าคญักบัการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมัน่คง และยัง่ยืน สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ระยะยาว 
“มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” ของประเทศ” [ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. (2558). 
ทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12. กรุงเทพฯ]  
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จากนโยบายภาครฐัที่มุ่งพฒันาคน เพื่อความก้าวหน้าของประเทศ องคก์ารต่างๆจงึจ าเป็นที่จะต้องมุ่ง
พัฒนาบุคลากรภายในองค์การให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี เพราะเชื่ อว่า “คุณภาพชีวิตในการท างาน 
หมายถึง การให้ความส าคญัแก่บุคลากรในองค์การ โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่ท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
ความสุขและเกดิความพงึพอใจในงานสงู น าไปสู่ผลที่ได้รบัคอืบุคลากรมคีวามผูกพนัต่อองค์การและน าองค์การ
บรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด” [Rao,1992, p.209] ดงันัน้ ผู้บรหิารองค์การจงึควรให้บุคลากรมคีุณภาพชีวติในการ
ท างานทีด่ ีเพื่อน าไปพฒันาความผกูพนัของบุคลากรทีม่ต่ีอองคก์ารใหเ้พิม่มากยิง่ขึน้ 

ดงันัน้ ปัญหาทีค่วรระวงัและมกัจะเกดิขึน้ภายในองคก์ารคอื บุคลากรมกัเกดิความเครยีดจากการท างาน 
ซึง่ผลกระทบของความเครยีดจากการท างานจะมผีลต่อภาวะของจติใจ ไดแ้ก่ ความไม่พอใจในงาน ก่อใหเ้กดิความ
เบื่อหน่าย หงุดหงดิ วติกกงัวล กา้วรา้วหรอืซมึเศรา้ ทอ้แท ้และสุดทา้ยกล็าออก เมื่อบุคคลไม่สามารถขจดัปัญหา
เรื่องความเครยีดได ้(กรมสขุภาพจติ. 2551) โดยจะใชก้ารวดัความเครยีดแบบ two-dimension scale ซึง่เป็นแบบ
วดัความกดดนั และความวติกกงัวลของ (Parker & DeCotiis, 1983) เพื่อใชป้ระเมนิความเครยีดของบุคลากร 

จากผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร เกีย่วกบัอตัราการว่างงาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549-2558 พบว่า ในปี พ.ศ.2549-2555 มอีตัรา
การว่างงานที่ลดลงเรื่อยๆ และหลงัจากปี พ.ศ.2555 – 2558 อตัราการว่างงานมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
[http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/ statseries04.html] ผนวกกบัธุรกจิประกนัภยัที่มกีารขยายตวัเพิม่
มากขึน้ จากขอ้มลูส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) ไดร้ะบุว่าธุรกจิ
ประกันภัยมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น ในปี พ.ศ.2559 ถึงร้อยละ 4.54 [http://www.oic.or.th/en/consumer/ 
news/releases/85682] จงึท าให้บุคคลภายนอกมคีวามสนใจในการประกอบอาชพีเป็นบุคลากรบรษิัทประกนัภยั
ต่างๆ เป็นจ านวนมาก ดงันัน้ องค์การจึงควรรกัษาบุคลากรภายในองค์การเอาไว้ เพื่อลดความสิ้นเปลืองของ
ทรพัยากรในการจดัหาบุคลากรใหม่เขา้มาท างาน เพราะบุคลากรที่มคีวามช านาญและเรยีนรูง้านอย่างต่อเนื่อง             
จะสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพมากกว่า 

การทีบุ่คลากรมคีุณภาพชวีติในการท างานทีด่ ีย่อมสง่ผลใหบุ้คลากรเกดิความผูกพนัต่อองคก์าร น าไปสู่
การพัฒนาองค์การสู่ความส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย วิสยัทัศน์ขององค์การ ซึ่งเป็นไปตาม
วสิยัทศัน์ระยะยาวของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 คอื “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื”  

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติในการท างานและความเครยีด
ในการท างานที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองค์การ กรณีศกึษาบรษิัทประกนัภยัแห่งหนึ่ง โดยศกึษาว่าตวัแปร
ใดบ้างที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ เพื่อพจิารณาน าผลการวจิยัที่ได ้เสนอเป็นแนวทางส าหรบัผูบ้รหิารใน
การพจิารณาปรบัปรุงคุณภาพชวีติในการท างานและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามผกูพนัต่อองคก์ารใหม้ากยิง่ขึน้ต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตรก์บัความผูกพนัต่อองคก์ารกรณีศกึษา 
บรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท
ประกนัภยัแห่งหนึ่ง 

3. เพื่อศึกษาความเครียดในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์ก าร กรณีศึกษา บริษัท 
ประกนัภยัแห่งหนึ่ง 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่
1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 สถานภาพ 
1.4 ระดบัการศกึษา 
1.5 อายุการท างาน 
1.6 ฝ่าย 
1.7 ต าแหน่ง 

2 คุณภาพชวีติในการท างาน 
2.1 ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม 
2.2 สภาพการท างานทีป่ลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ 
2.3 การพฒันาความสามารถของบุคลากร 
2.4 ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน 
2.5 การบรูณาการทางสงัคม 
2.6 ธรรมนูญในองคก์าร 
2.7 ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติดา้นอื่น ๆ 
2.8 ความเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม\ 

3 ความเครยีดในการท างาน 
3.1 ความกดดนัดา้นเวลา 
3.2 ความวติกกงัวล 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
1 ความผกูพนัต่อองคก์าร 

1.1 ดา้นทศันคต ิ
1.2 ดา้นพฤตกิรรม 
1.3 ดา้นทีเ่กีย่วกบัความถูกตอ้งหรอืบรรทดัฐานของสงัคม 

 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการท างาน ฝ่าย 
ต าแหน่ง ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

2. คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัทประกันภัย                
แห่งหนึ่ง 

3. ความเครียดในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัทประกันภัย              
แห่งหนึ่ง 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์จากการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างาน พบว่าบุคคลมลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่คีวาม
คลา้ยคลงึกนั จะมพีฤตกิรรม อารมณ์ การตดัสนิใจ การวเิคราะหข์อ้มูลทีค่ลา้ยคลงึกนั  สว่นบุคคลทีม่ลีกัษณะทาง 
ประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกนั จะมพีฤติกรรม อารมณ์ การตัดสนิใจ  การวิเคราะห์ขอ้มูลที่แตกต่างกนั  
ดงันัน้ ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัจงึได้มกีารรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้  

1. เพศ เป็นลกัษณะเฉพาะทีแ่ต่ละบุคคลมมีาตัง้แต่เกดิ ซึง่ลกัษณะของเพศจะประกอบไปดว้ย เพศชาย  
(Male) และเพศหญิง (Female) โดยปกติแล้ว เพศชายกับเพศหญิงจะมีจ านวนที่ใกล้เคียงกัน เพศจึงเป็น
ตวัก าหนดบทบาท หน้าทีแ่ละความแตกต่างใหก้บัแต่ละบุคคล การที่แต่ละบุคคลมลีกัษณะทางเพศทีแ่ตกต่างกนั 
นัน้สง่ผลต่อพฤตกิรรมในการตดิต่อสือ่สารทีแ่ตกต่างกนั (Wilo Goidhaborsadore and Yates, 2002: 114 อา้งองิ
จาก กิง่แกว้ ทรพัยพ์ระวงศ,์ 2546)  

2. อายุ เป็นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ที่มกีารเปลีย่นแปลงตามระยะเวลาของวยัแต่ละบุคคลซึ่งเป็น 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลทางประชากร โดยอายุจะเป็นตวับ่งบอก
ถงึความสามารถในการเขา้ใจเน้ือหาและวเิคราะหข์อ้มลูทีม่ากน้อยแตกต่างกนั การมปีระสบการณ์ในช่วงวยัของแต่ 
ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนั และอายุยงัเป็นลกัษณะที่บ่งบอกถงึความสนใจในประเดน็ต่างๆ ที่แตกต่างกนั ช่วงอายุที่
แตกต่างกนัยงับ่งบอกถงึอารมณ์ ความรูส้กึนึกคดิทีแ่ตกต่างกนัออกไป เนื่องจากกระบวนการคดิ วเิคราะห์และการ 
ตัดสินใจที่มาจากประสบการณ์ของช่วงวยัที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้การควบคุมทางอารมณ์แตกต่างกันด้วย             
(Tarrance, 1962 อา้งองิจาก กิง่แกว้ ทรพัยพ์ระวงศ,์ 2546) 

3. ระดบัการศกึษาทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการศกึษา เป็นตวับ่งบอกถงึความสามารถในการรบัสาร อตัราการรู้
หนังสอื และการวเิคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และระดบัการศึกษาท าให้แต่ละบุคคลมคีวามรู้ ความคิด ความเข้าใจ           
การวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูทีแ่ตกต่างกนัออกไป  

การศึกษานัน้นอกจากจะท าให้แต่ละบุคคลมีศกัยภาพที่เพิ่มขึน้แล้ว การศึกษายงัท าให้แต่ละบุคคลมี
ทศันคต ิค่านิยม  คุณธรรม และจรยิธรรมทางดา้นความคดิทีแ่ตกต่างกนัออกไปอกีดว้ย ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 
116) พบว่า การศกึษามผีลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารอย่างมาก ดงันัน้บุคคลที่มรีะดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั   
ยุคสมยัทีแ่ตกต่างกนั ระบบการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั สาขาวชิาเรยีนที่แตกต่างกนั จะมผีลท าใหบุ้คคลมคีวามรูส้กึ
นึกคดิ อุดมการณ์ ทศันคต ิและความพงึพอใจทีแ่ตกต่างกนัออกไปอกีดว้ย 

4. ประสบการณ์การท างานเกีย่วขอ้งกบัอายุ เพราะประสบการณ์การท างานจะแสดงถงึวุฒภิาวะในการ
ท างาน ประสบการณ์การท างานของแต่ละบุคคลจะท าให้เกดิการเรยีนรู้ที่แตกต่างกนั  เกดิทกัษะในการท างาน           
ทีแ่ตกต่างกนั  บุคคลทีม่ปีระสบการณ์การท างานทีน่านกว่า จะท าใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในงานนัน้ๆ มากกว่า และ
มโีอกาสในการทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานนัน้ๆมมีากกว่าผูท้ีม่อีายุงานน้อยกว่า เพราะประสบการณ์
การท างานในอดตีมสี่วนช่วยให้การท างานในปัจจุบนัมปีระสทิธภิาพมากขึน้และยงัท าใหบุ้คคลที่ท างานไดเ้รยีนรู้
และเข้าใจว่าสิง่ใดควร สิง่ใดไม่ควร สิง่ใดควรเสี่ยงหรอืไม่ควรเสี่ยง สามารถใช้ประสบการณ์ในการท างานมา
วเิคราะหปั์ญหาและแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอย่างด ีKirk (1981 อา้งองิจาก เยาวลกัษณ์ โพธดิารา, 2537) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง 
ความสมัพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์การกับทุกสิง่ที่เกี่ยวกบังาน รวมถึง สภาพแวดล้อมในการท างาน           
ที่องค์การสามารถท าให้บุคลากรเกดิความพึงพอใจทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สภาพที่เป็นอยู่ในสงัคม ถ้าองค์การ
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สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของบุคลากรได้ จะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน               
เกดิความผกูพนัต่อองคก์ารและปฏบิตังิานอย่างมคีวามสขุ 

Walton (1974 อ้างองิจาก ลดัดาวณัย์ สกุลสุข, 2550) ได้ก าหนดองค์ประกอบของคุณภาพชวีติในการ
ท างานทีม่ผีลต่อความสขุในการท างาน ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม (Adequate and Fair Compensation)  
2. สภาพการท างานทีป่ลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ (Safe and Healthy Working Condition)  
3. การพฒันาความสามารถของบุคลากร (Competency Development)  
4. ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน (Growth and Security)  
5. การบรูณาการทางสงัคม (Social Integration)  
6. ธรรมนูญในองคก์าร (Constitutionalism)  
7. ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติดา้นอื่นๆ (Work and the Total Life Space)  
8. ความเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม (Social Relevance)  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเครียดในการท างาน Parker; & DeCotiis (1983) ได้กล่าวว่า 

ความเครยีดในการท างาน (Job stress) หมายถงึ การทีบุ่คคลรบัรูห้รอืรูส้กึถงึปัญหาทีไ่ดร้บัจากทีท่ างาน ตลอดจน
ท าให้เกดิความรูส้กึอดึอดั คบัขอ้งใจหรอืถูกคุกคามจากปัญหาในที่ท างาน เช่น การมีปรมิาณงานที่มากเกนิไป              
ซึง่จะมผีลท าใหเ้กดิความกดดนั และเมื่อสมดุลทางร่างกายและจติใจของบุคคลถูกกระทบจากความเครยีดในงาน 
บุคคลนั ้นมักจะไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Parker และ DeCotiis ได้น าเสนอแบบวัด
ความเครยีดในงานออกเป็น 2 มติ ิดงันี้ 
 1. ความกดดนัดา้นเวลา (Time Pressure)  

2. ความวติกกงัวล (Anxiety)  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ความผูกพนัต่อองค์การเป็นความผูกพนัด้าน

ความรูส้กึและผลตอบแทนทีไ่ดร้บั โดยมคีวามรูส้กึเตม็ใจทีจ่ะเป็นสว่นหนึ่งขององคก์าร ยอมรบัในวตัถุประสงคแ์ละ
ค่านิยมขององค์การ ซึ่งจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ เช่น ความตัง้ใจทุ่มเทในการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร และมคีวามตอ้งการทีจ่ะปฏบิตังิานกบัองคก์ารตลอดไป 
 แอลเลน และเมเยอร ์(Allen; & Meyer. 1990: 1-18) ไดส้รุปแนวคดิไวเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัต่อไปนี้ 
 1. แนวคดิดา้นทศันคต ิ
 2. แนวคดิดา้นพฤตกิรรม 
 3. แนวคดิดา้นทีเ่กีย่วกบัความถูกตอ้งหรอืบรรทดัฐานของสงัคม  

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาเรื่อง ปัจจยัด้านคุณภาพชวีติในการท างานและความเครยีดในการท างานที่มี
อทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองค์การ กรณีศึกษา บรษิัทประกนัภัยแห่งหนึ่ง  โดยผู้วจิยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ บุคลากรของบรษิัทประกนัภัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจ านวน
บุคลากรรวมทัง้สิน้ 1,193 คน จากจ านวนฝ่ายทัง้สิน้ 15 ฝ่าย  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื บุคลากรของบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง เน่ืองจากทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน จงึค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1967: 887) 
ก าหนดระดับความเชื่อมัน่ที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ไม่เกิน 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
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การศกึษาจ านวน 300 คน และส ารองกลุ่มตวัอย่างเพื่อป้องกนัความผดิพลาดไว ้5% จะไดจ้ านวนเท่ากบั 15 คน 
รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 315 คน  

วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสดัส่วน (Proportionate) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรของบรษิัทประกนัภยัแห่งหนึ่ง โดยก าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่าง 315 คน จากจ านวนประชากรทัง้หมด 1,193 คน  
ขัน้ท่ี 2 การเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Selecting) โดยเลอืกกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจก

แบบสอบถามตามจ านวนสดัสว่นทีค่ านวณได ้
 
ผลการวิจยั 
 1. การวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องบุคลากรบริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึง 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องบุคลากรบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง ทีใ่ชเ้ป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้จ านวน 315 คน จ าแนกตามตวัแปร ไดด้งันี้ 

เพศ พบว่า บุคลากรบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 183 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.1 และเพศชายจ านวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.9 ตามล าดบั 
 อายุ พบว่า บุคลากรบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง ทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มชี่วงอายุ 20-29 ปี จ านวน 
178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.5 ช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.4 และช่วงอายุตัง้แต่ 40 ปีขึน้ไป 
จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.1 ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า บุคลากรบรษิัทประกนัภยัแห่งหนึ่ง ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด /
หม้าย/หย่าร้าง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 และสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 70 คน คิดเป็น           
รอ้ยละ 22.2 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
การศกึษาต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 245 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.8 และระดบัการศกึษาสงูกว่า
ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 70 คน คดิป็นรอ้ยละ 22.2 ตามล าดบั 

อายุการท างาน พบว่า บุคลากรบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง ทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุการท างาน 
4-6 ปี จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.4 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 ปี จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.7 และ
มากกว่า 6 ปีขึน้ไป จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.9 ตามล าดบั 

ฝ่าย พบว่า บุคลากรบรษิัทประกนัภัยแห่งหนึ่ง ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสายงานสนิไหม
ทดแทน จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 สายงานรบัประกันภัยและการตลาด จ านวน 101 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 32.1 สายงานสนับสนุน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และสายงานบัญชีการเงินและตรวจสอบ 
จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.6 ตามล าดบั 

ต าแหน่ง พบว่า บุคลากรบรษิัทประกนัภยัแห่งหนึ่ง ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งระดบั
ปฏิบัติการ จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 และระดับหัวหน้าหรือผู้บริหาร จ านวน 73 คน คิดเป็น           
รอ้ยละ 23.2 ตามล าดบั 

2. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน ความเครียดในการท างาน และความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรบริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึง 

คุณภาพชวีติในการท างาน ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรบรษิทั
ประกนัภยัแห่งหนึ่ง พบว่า บุคลากรเหน็ดว้ยต่อคุณภาพชวีติในการท างานโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 
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ความเครยีดในการท างาน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกบัความเครยีดในการท างานของบุคลากรบรษิัท
ประกนัภยัแห่งหนึ่ง พบว่า บุคลากรไม่เหน็ดว้ยต่อความเครยีดในการท างานโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.06 

ความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรบรษิัท
ประกันภัยแห่งหนึ่ง พบว่า บุคลากรเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ย               
เท่ากบั 4.27 

3. การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อายุการ

ท างาน ฝ่าย ต าแหน่ง ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั  
สมมตฐิานที ่1.1 บุคลากรทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม   

แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที ่1.2 บุคลากรทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม             

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที ่1.3 บุคลากรทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดว้่า บุคลากรทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที ่1.4 บุคลากรทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
จากการวเิคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า บุคลากรที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การ

โดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที ่1.5 บุคลากรทีม่อีายุการท างานแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า บุคลากรที่มีอายุการท างานแตกต่างกนั มีความผูกพันต่อองค์การ

โดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที ่1.6 บุคลากรทีม่ฝ่ีายแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า บุคลากรที่มีฝ่ายแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม   

แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที ่1.7 บุคลากรทีม่ตี าแหน่งแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปได้ว่า บุคลากรที่มตี าแหน่งแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์การโดยรวม           

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อท่ี 2 คณุภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมของ

บุคลากรบริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า เมื่อคุณภาพชีวิตในการท างานด้านการพัฒนาความสามารถของ

บุคลากร (X3) และด้านความสมดุลระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติดา้นอื่นๆ (X7) ที่เพิม่ขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มี
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง เพิ่มขึ้น 0.072 และ 0.074 หน่วย
ตามล าดบั 
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สมมติฐานข้อท่ี 3 ความเครียดในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมของ
บุคลากรบริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึง 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปได้ว่า เมื่อความเครยีดในการท างานด้านความกดดนัด้านเวลา (X1) และ          
ด้านความวิตกกงัวล (X2) ที่เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรบริษัท
ประกนัภยัแห่งหนึ่ง ลดลง 0.049 และ 0.127  หน่วย ตามล าดบั 

 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษา ปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติในการท างานและความเครยีดในการท างานทีม่อีทิธพิลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศกึษา บรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง สามารถอภปิรายผลไดด้งัต่อไปนี้ 
 1. ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อายุการท างาน ฝ่าย 
ต าแหน่ง จากการศกึษาพบว่า 
 1.1 บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง 
สถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน แสดงว่า อาจเป็นเพราะการเปลีย่นงานของเพศหญงิท าไดย้ากกว่า
เพศชาย หรอือาจมสีาเหตุมาจากเพศหญงิท างานไดไ้ม่หลากหลายเหมอืนเพศชาย และสว่นใหญ่เพศหญงิจะอยู่ใน
หน่วยงานบรหิารซึ่งมเีสน้ทางความก้าวหน้าทางอาชีพได้มากกว่าเพศชายที่ต้องใช้ฝีมอื ความสามารถ ทกัษะ
ความช านาญในการก้าวหน้าทางอาชีพ ถ้าหากไม่พัฒนาฝีมือของตนเองให้มีทกัษะความช านาญเพิ่มขึ้นก็จะ               
ไม่สามารถเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งได้ ส่วนเพศหญิงสามารถปรบัเปลี่ยนเสน้ทางความก้าวหน้าได้ตลอดเวลา
ส าหรบับุคลากรทีช่อบการเรยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ ดงันัน้ เพศจงึสง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ฮบีเินียค และ อลตัโต ้(Hrebiniak and Alutto.1972 : 1-14) ไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง ระดบัความ
ผูกพนัต่อองค์การกบัประสทิธผิลขององค์การ พบว่า ในดา้นเพศมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างความผูกพนัต่อองค์การ
โดยทีผู่ห้ญงิมคีวามผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่าผูช้าย Mowday ไดอ้ธบิายว่า อาจเป็นเพราะว่าผูห้ญงิต้องการแสดง
ให้สงัคมยอมรบั สถานภาพสมาชิกในองค์การจึงส าคญัต่อผู้หญิงมาก ท าให้ผู้หญิงมีความผูกพันต่อองค์การ
มากกว่าจงึเปลีย่นงานน้อย 

1.2 บุคลากรทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน แสดงว่า อายุเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึวุฒภิาวะของบุคลากร บุคลากรทีม่ี
อายุมากขึน้จะมคีวามคดิ มคีวามรอบคอบในการตดัสนิใจ แต่อย่างไรกต็ามความผูกพนัต่อองคก์ารยงัเป็นเรื่องที่
เกดิขึน้จากพืน้ฐานทางดา้นจติใจ ความรูส้กึเป็นหลกั ดงันัน้ ถงึแมว้่าอายุจะแตกต่างกนั กไ็ม่ท าใหค้วามผกูพันทีม่ี
ต่อองค์การแตกต่างตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา ศรีนุรัตน์ และคณะ (2553) ที่ได้ศึกษา
ความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรู้วฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การ กรณีศกึษา บรษิัท  สยามเฟอร์โร 
อนิดสัทรี้ จ ากดั พบว่า พนักงานที่ม ีเพศ อายุ อายุงาน และระดบัการศกึษาต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การ             
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

1.3 บุคลากรทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน แสดงว่า บุคลากรไม่ว่าจะโสดหรือสมรสแล้ว ทุกคนย่อม
สามารถท างานร่วมกนัได ้ความผูกพนัต่อองค์การจงึไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริากุล วสะพนัธุ ์
(2544) ได้ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงานกบัความผูกพนัต่อองคก์าร : ศกึษาเฉพาะกรณี 
บรษิัท โอจ ิเปเปอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน 
รายได ้และประสบการณ์ในการยา้ยงานแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
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1.4 บุคลากรที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน แสดงว่าบุคลากรที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่าปรญิญาตร ีมแีนวโน้มในการเปลีย่นงานค่อนขา้งน้อยในสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั ท าใหบุ้คลากรยงัคง
ท างานอยู่กบัองคก์าร เป็นความผกูพนัทีต่อ้งการรกัษาไวซ้ึง่ความมัน่คงของการด าเนินชวีติ สว่นบุคลากรทีม่รีะดบั
การศกึษาที่สงูกว่าปรญิญาตร ีย่อมมคีวามผูกพนัต่อองคก์ารในแง่ของสิง่จูงใจต่างๆ ทัง้เงนิเดอืน สวสัดกิาร หรอื
ต าแหน่ง อีกทัง้ยงัมีความรบัผิดชอบที่สูงขึ้น จึงยงัคงท างานกบัองค์การ ดงันัน้ ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั 
สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัรา วชัรเสถยีร (2540) ทีไ่ดศ้กึษา 
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ของพนกังานในองคก์ารรฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่ พบว่า ระดบัการศกึษา 
และรฐัวสิาหกจิทีส่งักดั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 

1.5 บุคลากรที่มอีายุการท างานแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน แสดงว่า อาจเป็นเพราะบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่งนี้
มชีื่อเสยีง และมกีารใหผ้ลตอบแทน เช่น เงนิเดอืน สวสัดกิาร เป็นทีพ่งึพอใจของบุคลากรไม่ว่าอายุการท างานจะ
มากหรอืน้อย บุคลากรรกั และภาคภูมใิจทีไ่ดท้ างานทีอ่งคก์ารแห่งนี้ ส่งผลใหค้วามผูกพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศวิพร ไทยกรณ์ (2554) ทีไ่ดศ้กึษา ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ต าแหน่งงาน และอายุงานของพนกังาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความผกูพนั
ในองคก์าร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วเิศษฐศกัดิ ์เศวตนันท ์(2543) ทีไ่ดศ้กึษา ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนักงานธนาคารออมสนิ : ศึกษาเฉพาะกรณี ส านักงานใหญ่ พบว่าปัจจยัด้านต าแหน่งงาน และอายุงาน ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 

1.6 บุคลากรทีม่ฝ่ีายแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน แสดงว่า ฝ่ายส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ซึ่งองค์การมกีารแบ่ง
โครงสร้างการท างานที่ชดัเจน ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามลกัษณะงานที่แต่ละฝ่ายก าหนด และ                
มรีะบบในการท างานทีแ่ตกต่างกนั จงึสง่ผลใหบุ้คลากรมคีวามพงึพอใจในการท างานแตกต่างกนั ความผูกพนัต่อ
องคก์ารของแต่ละฝ่ายจงึไม่เหมอืนกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สภุทัรสจ ีสายวงศฟั์น่ (2548) ศกึษาเรื่องความ
ผูกพนัต่อองคก์ารของอาจารยส์ถาบนัราชภฎัสวนดุสติ พบว่า หน่วยงานที่สงักดัต่างกนั ความผูกพนัต่อองคก์าร
ของอาจารยส์ถาบนัราชภฏัสวนดุสติแตกต่างกนั สามารถอธบิายไดว้่า สบืเนื่องมาจากนโยบายและการบรหิารงาน 
สภาพที่ท างาน ผู้บังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์การของแต่ละคณะมีความ               
แตกต่างกนั ประกอบกบัแต่ละคณะกม็หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบและรปูแบบการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั โดยคณะที่
เน้นการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์กจ็ะเน้นการด าเนินงานดา้นเทคโนโลย ีการวจิยั การทดลอง ซึง่บุคลากรต้องทุ่มเท
ให้กบัการท างานอย่างมาก ดงันัน้ จงึอาจส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบตัิงานในคณะที่แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องค์การแตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สายสุนีย์  เบ็ญจโภค ีศึกษาเรื่องการส ารวจความผูกพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากรสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครวั พบว่า สงักดังานทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

1.7 บุคลากรทีม่ตี าแหน่งแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน แสดงว่า ดว้ยลกัษณะการปฏบิตังิานของบุคลากรในทุกระดบั
ขององค์การแห่งนี้  มีการตัง้เป้าหมายในการท างานร่วมกัน และสอดคล้องกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในแต่ละฝ่าย ซึง่หากงานในแต่ละฝ่ายประสบความส าเร็จ ทัง้ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็
จะมคีวามผกูพนักนัมากขึน้อนัเน่ืองมาจากความส าเรจ็ในการท างานร่วมกนั เกดิผลลพัธก์ารท างานไปในทางบวก 
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ดงันัน้ ต าแหน่งงานจงึไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรนิญา ปูเต๊ะ (2552) ที่ได้
ศกึษา คุณภาพชวีิตในการท างานที่มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ : กรณีพนักงานธนาคารพฒันา
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่) พบว่า พนักงานที่มตี าแหน่งงานต่างกนั             
มคีวามผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในด้านความรูส้กึ ดา้นบรรทดัฐานของสงัคม และความผูกพนัต่อองค์การ
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

2. คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรบริษัท
ประกนัภยัแห่งหนึ่ง ผลการศกึษาพบว่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมของบุคลากรบรษิทั
ประกนัภยัแห่งหนึ่ง ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคลากร และดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการท างาน
กบัชวีติดา้นอื่นๆ สง่ผลใหม้คีวามผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมของบุคลากรบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง  

คุณภาพชวีติในการท างานดา้นการพฒันาความสามารถของบุคลากรทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลใหม้คีวามผกูพนัต่อ
องคก์ารโดยรวมของบุคลากรบรษิัทประกนัภยัแห่งหนึ่งเพิม่ขึน้ กล่าวไดว้่า คุณภาพชวีติในการท างานด้านการ
พฒันาความสามารถของบุคลากรส่งผลในทศิทางเดยีวกนักบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมของบุคลากรบรษิัท
ประกนัภยัแห่งหนึ่ง แสดงว่า บุคลากรทีม่โีอกาสและมกีารพฒันาความสามารถของตนเอง มอีสิระในการปฏบิตังิาน 
ควบคุมงานด้วยตนเอง สามารถใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ จะมีความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น             
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พรรษสริ ิอาสาเสนีย ์(2546) จากการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของวศิวกร
ของบรษิัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) พบว่า วศิวกรยอมรบัว่าการพฒันาประสทิธภิาพในการ
ท างานของตนเอง จะท าให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทัง้ยอมรบัว่าเมื่อได้รบัการพัฒนา ฝึกอบรม 
สมัมนา ดูงานแล้ว วศิวกรรู้สกึว่าสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าเดิม อยู่ในระดบัสูง ส่งผลให้คุณภาพชีวติ ในการ
ท างานดา้นการพฒันาความสามารถของบุคลากรมอีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

คุณภาพชวีติในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติดา้นอื่นๆ ทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหม้ี
ความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรบรษิัทประกนัภยัแห่งหนึ่งเพิม่ขึน้ กล่าวไดว้่า คุณภาพชวีติในการ
ท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตด้านอื่นๆ ส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัความผูกพันต่อ
องค์การโดยรวมของบุคลากรบริษัทประกนัภัยแห่งหนึ่ง แสดงว่า ถ้าการปฏิบตัิงานของบุคลากรเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ไม่เป็นอุปสรรคในการใชช้วีติของบุคลากรกบัครอบครวั ท าใหบุ้คลากรมเีวลาพกัผ่อนเพยีงพอ จะส่งผลให้
บุคลากรมคีวามผูกพนัต่อองค์การเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ธรีนิทร ์มะระกานนท ์(2556: บทคดัย่อ) 
พบว่าคุณภาพชีวติในการท างานด้านความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัความสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 

3. ความเครยีดในการท างานทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมของบุคลากรบรษิทัประกนัภยั
แห่งหนึ่ง ผลการศกึษาพบว่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมของบุคลากรบรษิทัประกนัภยั
แห่งหนึ่ง ไดแ้ก่ ดา้นความกดดนัดา้นเวลา และดา้นความวติกกงัวลสง่ผลใหม้คีวามผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมของ
บุคลากรบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง  

ความเครยีดในการท างานดา้นความกดดนัดา้นเวลาทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลใหม้คีวามผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม
ของบุคลากรบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่งลดลง กล่าวไดว้่า ความเครยีดในการท างานดา้นความกดดนัดา้นเวลาสง่ผล
ในทศิทางตรงขา้มกบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมของบุคลากรบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง แสดงว่า บุคลากรมี
ความเครียดในการท างาน โดยบุคลากรรู้สึกว่าต้องท างานหลายๆอย่างในเวลาที่จ ากัด ท าให้บุคลากรต้อง
รบัผดิชอบงานมากขึน้ ท าให้เกดิความเครยีดจากการท างานตามมาได ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Donovan 
(2003: 1) ทีศ่กึษาพบว่า พยาบาลทีม่คีวามรูส้กึว่าท างานมากเกนิไป การท างานใต้การบงัคบับญัชา การไม่มเีวลา
เพยีงพอทีจ่ะดแูลผูป่้วย การท างานนอกระยะเวลางานตามค าสัง่ การไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ และสภาพความ
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เป็นอยู่ทัว่ๆ ไปไม่เหมาะสม ท าใหเ้กดิความเครยีดทีเ่พิม่ขึน้ และการเพิม่ขึน้ของความเครยีดจากการท างานมสีว่น
สมัพนัธท์ี่ท าใหเ้กดิความพงึพอใจในงานต ่าลง เกดิความเหนื่อยหน่ายหมดพลงัมากขึน้ ลดระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร และอาจจะเกดิการออกจากงานของพยาบาลได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Price (2003: 1) ทีศ่กึษา
พบว่า ความเครยีดในระดบัสงู จะมสีว่นสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิการลาออกจากงาน 

ความเครยีดในการท างานดา้นความวติกกงัวลที่เพิม่ขึน้ส่งผลให้มคีวามผูกพนัต่อองค์การโดยรวมของ
บุคลากรบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งลดลง กล่าวได้ว่า ความเครียดในการท างานด้านความวิตกกังวลส่งผล               
ในทศิทางตรงขา้มกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมของบุคลากรบรษิทัประกนัภยัแห่งหนึ่ง แสดงว่า ความรูส้กึที่
มีผลมาจากปัจจัยต่างๆ ในการท างาน เช่น ปริมาณงานที่มากเกินไป การขาดโอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพ 
ความสัมพันธ์ในหน่วยงานที่ไม่ดีเกิดจากการเมืองภายในหน่วยงาน เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ  เหล่านี้มีผลต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความกดดันและความวิตกกังวลมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การลดลง 
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Fan-Yun, P. et al. (2012) ศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัผลกระทบของความเครยีดในงาน            
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานไอที ในไต้หวนั พบว่า ความเครียดในงานมีความสมัพันธ์ในทิศทาง               
ตรงกนัข้ามกบัความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคญั หากพนักงานมีความเครยีดมากขึ้น ความผูกพันต่อ
องคก์ารจะยิง่ลดน้อยลง 

 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการท างานและความเครยีดในการท างานทีม่อีทิธพิลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรบริษัทประกนัภัยแห่งหนึ่งในสาขาย่อยทัง้ในกรุงเทพมหานคร และ สาขาย่อย
ต่างจงัหวดั เพื่อสามารถน าผลทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบและน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ารต่อไป 
 2. ควรท าการวจิยัเชิงคุณภาพ เกี่ยวกบัปัจจยัด้านคุณภาพชีวติในการท างานและความเครยีดในการ
ท างานทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชงิลกึ ท าใหไ้ดค้วามรูท้ีร่อบดา้นมากยิง่ขึน้ โดยการ
สอบถามหรอืสมัภาษณ์บุคลากรทีต่้องการศกึษาเพื่อเป็นการอธบิายขอ้มูลที่ต้องการเพิม่เตมิและใชใ้นการพฒันา 
แกไ้ขปัญหาขององคก์ารต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยได้รบัความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จากอาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารย์ ดร.
กลัยกติติ ์กรีติองักูร ที่ได้กรุณาสละเวลาอนัมค่ีา นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ในการให้ค าปรกึษา 
ค าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.สนัต ิเติมประเสรฐิสกุล และ อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์ 
ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธ์ ตลอดจนเป็นผู้ให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
วจิยันี้  
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูแ้ละใหค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั 
อีกทัง้ให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 
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ส าหรบัข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรบังานวิจยั ผู้วิจยัขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้
กรุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบัการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 สุดทา้ย ผูว้จิยัขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครวัและเพื่อนนิสติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ 
รุ่น 17 ทุกคน ที่ได้ให้การช่วยเหลอืสนับสนุน ให้ก าลงัใจ และให้ค าแนะน าในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้จนส าเรจ็
ดว้ยด ี
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