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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาคุณภาพชวีติการท างานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์รของ
พนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื  พนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่ง
ในประเทศไทยรวม 223 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าท ี        
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 28-34 ปี  สถานภาพโสด  ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี/
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  เป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,000-49,999 บาท อายุการท างาน
น้อยกว่าหรอืเทยีบเท่า 6 ปี 
  2. พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติการท างานโดยรวม และด้านสิง่แวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและ
ปลอดภยั  ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านการบูรณาการทางสงัคม ด้านประชาธปิไตยในองคก์ร ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานงานกบัชวีติส่วนตวั  ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม อยู่ในระดบัด ี 
สว่นดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นความมัน่คงและกา้วหน้าในงาน อยู่ในระดบัปานกลาง 
   3. พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อความภกัดใีนองคก์รโดยรวม และดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ 
ดา้นการรบัรู ้อยู่ในระดบัมาก 
  4. พนักงานที่มอีายุ  สถานภาพ  ต าแหน่งงาน รายได้ และอายุงานแตกต่างกนั มีความภกัดีในองค์กร
โดยรวม และด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 
 5.  ปจัจยัคุณภาพชวีติการท างานดา้นการบรูณาการทางสงัคม ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร และดา้นความ
สมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์รโดยรวมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 
และด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดใีนองคก์รโดยรวมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยความสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งต ่า        
ส่วนดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ และดา้นความมัน่คงและ
ความก้าวหน้าในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองค์กรโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั  0.05 โดย
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า 
 
__________________________________ 
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 6. ปจัจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านการบูรณาการทางสังคม และด้านประชาธิปไตยในองค์กร                
มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองค์กรดา้นพฤติกรรมที่แสดงออกและดา้นการรบัรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั  
0.05 โดยความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งสงู ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและ
ยุตธิรรม ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นความสมดุลระหว่าง
งานกบัชีวติส่วนตวั และด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัความภักดีใน
องคก์รดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกและดา้นการรบัรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยความสมัพนัธเ์ป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั มคีวามสมัพนัธ์
กบัความภักดีในองค์กรด้านพฤติกรรมที่แสดงออกและด้านการรบัรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 7.  ปจัจยัคุณภาพชวีติการท างานดา้นการบูรณาการทางสงัคม ด้านประชาธปิไตยในองค์กร ดา้นความ
สมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั ด้านการค านึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
ภกัดใีนองคก์รดา้นความรูส้กึอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และ
สมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 

ค าส าคญั: คุณภาพชวีติ ความภกัด ีพนกังาน ธนาคาร 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research was to study  quality of working life relating to organization loyalty of 
a foreign bank’s employees in Thailand.  The samples for this research were 223 bank employees who 
worked at foreign bank in Thailand.  The sampling method was stratified random sampling and convenience 
sampling.  The questionnaires were used as a tool for data collection.  The statistics used for data analyzing 
were percentage, mean, standard deviation, independent t-test, one-way analysis of variance and Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient.   
 The results are as follows: 
 1.  The majority of bank employees were female aged between 28-34 years, held below or 
equal/Bachelor’s degree, with single status, position of operation staff, had average income per month 
between Baht 20,000-49,999 and had job experience below or equal 6 years. 
 2.  Most employees had attitude towards working life quality factors in term of hygiene and safety 
environment factors, opportunity and development, social integrated, democracy in organization, balance of 
job and personal life, utilitarian and social responsibility at good levels. Working life quality factors in term of 
sustainable compensation and justice, employment security and work progress had opinion at moderate 
levels. 
 3.  Most employees had attitude toward overall organization loyalty and organization loyalty in term 
of behavior, emotional, perception at high levels. 
  4.  Employee with different of age, marital status, job position, monthly income and job experience 
had different overall organization loyalty and organization loyalty in term of behavior, emotional, perception 
with statistical significance at levels of 0.05. 
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 5.  Working life quality factors in term of social integrated, democracy in organization, balance of 
job and personal life have positively correlated with overall organization loyalty of 0.05 statistically significant 
levels at moderate levels. In term of sustainable compensation and justice, utilitarian and social responsibility 
have positively correlated with overall organization loyalty of 0.05 statistically significant levels at rather low 
levels.And In term of hygiene and safety environment factors, opportunity and development, employment 
security and work progress have positively correlated with overall organization loyalty of 0.05 statistically 
significant levels at low levels. 
 6.  Working life quality factors in term of social integrated, democracy in organization have 
positively correlated with organization loyalty in term of behavior and perception of 0.05 statistically significant 
levels at rather high levels. In term of sustainable compensation and justice, opportunity and development, 
employment security and work progress, balance of job and personal life, utilitarian and social responsibility 
have positively correlated with organization loyalty in term of behavior and perception of 0.05 statistically 
significant levels at moderate levels. In term of sustainable compensation and justice, utilitarian and social 
responsibility have positively correlated with organization loyalty in term of behavior and perception of 0.05 
statistically significant levels at rather low levels. And In term of hygiene and safety environment factors have 
positively correlated with organization loyalty in term of behavior and perception of 0.05 statistically significant 
levels at rather low levels. 
 7.  Working life quality factors in term of social integrated, democracy in organization, balance of 
job and personal life, utilitarian and social responsibility have positively correlated with organization loyalty in 
term of emotional of 0.05 statistically significant levels at rather low levels. 
 
Keywords: Quality of life, loyalty, employees, banks 
 
บทน า 
 สถานการณ์โลกในปจัจุบนัมกีารแข่งขนัสงูมาก เน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
การเมอืง ท าให้องค์กรต่างๆทุกประเทศทัว่โลกต้องแข่งขนักนั เพื่อใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็และบรรลุเป้าหมาย 
โดยค านึงถงึการจดัสรรทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดัใหเ้กดิประโยชน์และมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด ซึง่ทรพัยากรมนุษย์
เป็นทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุในการบรหิารจดัการองคก์ร องคก์รทุกองคก์รจะประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ขึน้อยู่
กบับุคลากรบุคลากรทีม่คุีณภาพจะผลกัดนัองคก์รไปสู่ความส าเรจ็และบรรลุตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวด้งันัน้องคก์รมคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องสร้างคุณภาพชวีติการท างานที่ดใีห้กบับุคลากรของตน เนื่องจากความพงึพอใจในคุณภาพชวีติการ
ท างานจะส่งผลต่อการปฏบิตัิงานของบุคลากร และเป็นสิง่จูงใจให้บุคลากรท างานด้วยความมุ่งมัน่ตัง้ใจ และทุ่มเท           
อนัจะน าไปสูป่ระสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์รในทีส่ดุ 
 ในการปฏบิตังิานสิง่ทีพ่นกังานปรารถนาจะไดร้บัจากองคก์รคอื ผลตอบแทนและสวสัดกิารอื่นๆ ทีคุ่ม้ค่าและ
เป็นธรรมเพื่อน าไปเป็นปจัจยัสรา้งความมัน่คงในชวีติสรา้งการยอมรบัในสงัคมและสรา้งสุขภาพทีด่ไีม่มโีรคภยัไขเ้จบ็
ดงันัน้การท างานจงึเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าต่อชวีติมนุษย์เมื่อมนุษย์ได้อยู่กบัสิง่ที่ตนเองพอใจกจ็ะช่วยให้มสีภาพจติใจและ
อารมณ์ทีช่่วยส่งเสรมิใหเ้กดิสภาพการท างานทีด่กีารทีพ่นักงานจะเกดิความเตม็ใจในการท างานนัน้ ไม่ไดอ้าศยัเพยีง
แค่ความรู้ ความสามารถเท่านัน้ แต่ต้องเกดิจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความรู้สกึพงึพอใจในงาน ความสุขในการ
ท างาน รูส้กึว่าตนเองมคีุณค่าและเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน องคป์ระกอบเหล่านี้จะ
ท าให้พนักงานมเีป้าหมายในการท างานที่สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน          
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มขีวญัและก าลงัใจในการท างาน ลดอตัราการขาดงานและอตัราการลาออก มคีวามสมดุลระหว่างชวีิตและชวีติการ
ท างาน เรยีกไดว้่ามคีุณภาพชวีติการท างานทีด่ซีึง่จะสง่ผลถงึคุณภาพชวีติโดยรวมของบุคคลนัน้ใหด้เีช่นกนั  
 คุณภาพชวีติการท างาน (Quality of Working Life ) นอกจากจะเป็นเครื่องมอืหนึ่งในการพฒันาองคก์รแลว้ 
ยงัเป็นปจัจยัที่จะส่งเสรมิการท างานของพนักงานให้มแีรงจูงใจในการท างาน คนส่วนใหญ่ต้องเขา้สู่ระบบการท างาน 
เพื่อใหช้วีติด ารงอยู่ได ้และตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของชวีติ เมื่อคนตอ้งใชเ้วลาอยู่ในทีท่ างานเป็นส่วนใหญ่ 
สถานทีท่ างานจงึควรมสีภาวะทีเ่หมาะสมทีจ่ะท าใหเ้กดิความสขุทัง้ร่างกายและจติใจ คุณภาพชวีติการท างานจะช่วยท า
ใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึทีด่ต่ีอตนเอง เกดิความรูส้กึทีด่ต่ีองาน และเกดิความรูส้กึทีด่ต่ีอองคก์ร ช่วยใหบุ้คคลรูจ้กัพฒันา
ตนเองใหม้คีุณภาพ  และช่วยเพิม่ขวญัก าลงัใจใหม้แีรงจูงใจในการท างานนอกจากนัน้คุณภาพชวีติการท างานยงัช่วย
ปรบัปรุงศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน (Huse; & Cummings. 1985) และก่อใหเ้กดิความภกัดต่ีอองคก์รในทีส่ดุ 
 ความภกัดใีนองค์กรมีความส าคญัมากต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน มผีลต่อประสทิธิภาพและ
ประสทิธผิลขององคก์ร หากพนักงานมคีวามภกัดใีนองคก์ร กย็่อมจะมพีฤตกิรรมทีส่่งผลใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้มคีวามตัง้ใจทุ่มเทในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่มกีารยอมรบัและศรทัธาต่อองคก์ร เชื่อมัน่
และยดึมัน่ในองค์กร เป็นผลให้เกดิความรู้สกึอยากท างานกบัองค์กรนัน้ไปยาวนาน โดยไม่ต้องการเปลี่ยนหรอืย้าย          
ทีท่ างาน 
 ธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งเป็นสถาบนัการเงนิชัน้น าของโลก ซึ่งได้เขา้มาด าเนินธุรกจิในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลายาวนานจนกระทัง่ถงึปจัจุบนั จากเดมิเป็นสถาบนัการเงนิทีใ่หบ้รกิารทางดา้นการเงนิแก่กลุ่มลูกคา้บุคคลและ
กลุ่มลกูคา้องคก์ร แต่เน่ืองดว้ยสภาวะเศรษฐกจิโลกเปลีย่นแปลงไปในทางทีไ่ม่ด ีท าใหธ้นาคารต้องมกีารเปลีย่นแปลง
นโยบายและโครงสร้างขององค์กร มีการปิดกจิการสาขาย่อยในบางประเทศ และลดขนาดองค์กรในหลายประเทศ          
ซึ่งหนึ่งในนัน้คอื สาขาประเทศไทยที่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายและโครงสร้างองค์กร โดยประกาศยกเลิกการ
ให้บรกิารทางด้านการเงินแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลหรอืลูกค้ารายย่อย  เพื่อที่องค์กรจะมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่          
ทีเ่ป็นลกูคา้องคก์รหรอืลกูคา้บรษิทัเท่านัน้จากการเปลีย่นแปลงนโยบายและโครงสรา้งในครัง้นี้ ท าใหท้างธนาคารมกีาร
ปรบัลดจ านวนพนักงานลงให้มคีวามเหมาะสมกบัขนาดขององคก์รทีเ่ลก็ลง ซึง่การเปลีย่นแปลงนี้ไดส้่ งผลกระทบต่อ
พนักงานของธนาคารเป็นอย่างมาก ท าใหพ้นักงานต้องมกีารปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลงขององคก์รในหลายๆ ดา้น 
ซึง่อาจสง่ผลถงึคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานทีเ่หลอือยู่ดว้ย 
 จากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัไดเ้หน็ถงึความส าคญัในเรื่องคุณภาพชวีติการท างานของพนักงานเนื่องจาก
คุณภาพชวีติการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์ร ซึง่จะเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน 
ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้สนใจที่จะท าการศกึษาเรื่องคุณภาพชวีิตการท างานที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดีในองค์กรของ
พนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพชวีติการ
ท างานของพนักงาน รวมทัง้เสรมิสร้างให้พนักงานมคีวามภกัดใีนองค์กร เพื่อช่วยลดอตัราการลาออก ตลอดจนน า
องคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ บรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาความภกัดใีนองคก์รของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน 
อายุงาน 
 2.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทน           
ทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม  ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั  ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ ดา้น
ความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน  ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนัดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร  
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ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั  ดา้นการค านึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม กบัความภกัดใีน
องคก์รของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 
  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1.1 เพศ 
    1.1.1.1 ชาย 
    1.1.1.2   หญงิ 
   1.1.2 อายุ 
    1.1.2.1 21 – 27  ปี 
    1.1.2.2  28 – 34  ปี 
    1.1.2.3  35 – 41  ปี 
             1.1.2.4  42 – 48  ปี 
    1.1.2.5  49 ปี ขึน้ไป 
   1.1.3  สถานภาพสมรส 
    1.1.3.1  โสด 
    1.1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    1.1.3.3  หย่ารา้ง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู่ 
   1.1.4  ระดบัการศกึษา 
    1.1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.4.2  ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
    1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.5 ต าแหน่งงาน 
    1.1.5.1  ระดบับรหิาร (ผูจ้ดัการ, ผูช้่วยผูอ้ านวยการ, ผูอ้ านวยการ) 
    1.1.5.2   ระดบัปฏบิตักิาร (พนกังาน, เจา้หน้าที)่ 
   1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1.1.6.1  20,000 – 49,999  บาท 
    1.1.6.2 50,000 – 79,999  บาท  
    1.1.6.3  80,000 – 109,999  บาท 
    1.1.6.4  110,000 – 139,999  บาท 
    1.1.6.5  140,000 – 169,999  บาท  
    1.1.6.6  170,000  บาท ขึน้ไป 
   1.1.7  อายุงาน 
    1.1.7.1  น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี 
    1.1.7.2   7 – 12 ปี 
    1.1.7.3  13 – 18 ปี 
    1.1.7.4  19 – 24 ปี 
    1.1.7.5  25 ปี ขึน้ไป 
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  1.2  คุณภาพชวีติการท างาน  
   1.2.1 ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 
   1.2.2 ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและปลอดภยั 
   1.2.3 ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ 
   1.2.4 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน 
   1.2.5 ดา้นการบรูณาการทางสงัคม 
   1.2.6 ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร 
   1.2.7 ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั 
   1.2.8 ดา้นการค านึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  คอื ความภกัดใีนองคก์รของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทยทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
เพศอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอายุงาน มคีวามภกัดใีนองค์กร
แตกต่างกนั 
 2.  ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่ก
สุขลกัษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน  ด้าน
การบูรณาการทางสงัคม ด้านประชาธปิไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั ดา้นการค านึงถึง
ประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์รของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41-42)[1] อธบิายว่าลกัษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี 
การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ใชบ้่อยมากในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะด้านประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญัและ
สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิาย
ถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธภิาพต่อการ
ก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน  แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพชวีติการท างานเริม่ขึน้ในปี 
ค.ศ.1950 บนพืน้ฐานการวจิยัของ Eric Trist และคณะจาก The Tavis-tock Institute of Human Relatons ในลอนดอน 
ประเทศองักฤษ ซึ่งให้ความส าคญักบัการศกึษาหาวธิทีีจ่ะท าให้องค์กรประสบความส าเรจ็ และศกึษาหารูปแบบการ
บรหิารจดัการทีด่ทีีม่คีวามสมัพนัธ์กบัผลผลติ โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบการท างาน และการปรบัปรุงการท างานซึง่มี
ผลกระทบต่อความพงึพอใจและผลประโยชน์ของพนกังาน (Cummings; & Worley. 2001: 10-12)[2] 
 ประโยชน์และความส าคญัของความภกัดีต่อองคก์ร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรีะศกัดิ ์ก าบรรณารกัษ์ ได้
กล่าวถงึประโยชน์ของความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอองคก์ร ดงันี้ (ปชานนท ์ชนะราว.ี 2556: ออนไลน์)[3] 
 1.  ท าใหอ้งคก์รมคีวามเจรญิกา้วหน้า 
 2.  พนกังานถอืเป็นทรพัยส์นิ (Assets) 
 3.  แขง่ขนัชนะคู่แขง่ 

https://plus.google.com/100054395897182607154
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 4.  ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงู 
 5.  การขาดงาน การยา้ยงาน และการลาออกต ่า 
 6.  ความพอใจในการท างานสงู 
 สเตยีรส์ (Steers. 1977)[4] ชีใ้หเ้หน็ความส าคญัของความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ทีส่่งผลต่อการบรหิารว่า 
 1.  การศกึษาเรื่องความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ใชท้ านายอตัราการเขา้ออกจากงานได ้
 2.  ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รจะเป็นแรงผลกัดนัของผูป้ฏบิตังิานในองคก์รทีต่นปฏบิตังิานอยู่ 
 3.  ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รจะเป็นตวัชีว้ดัถงึความมปีระสทิธภิาพขององคก์รไดอ้กีดว้ย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตของการวิจัยนี้คือ การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และคุณภาพชีวิตการท างานที่มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์รของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยใชต้วัชีว้ดัคุณภาพชวีติ
การท างานตามแนวความคดิของรชิาร์ด อ ีวอลตัน (Richard E.Walton) ตวัชี้วดั 8 ด้านประกอบด้วย 1.ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม 2.ด้านสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั 3.ด้านโอกาสและการพฒันา
ความสามารถ4.ด้านความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน 5.ด้านการบูรณาการทางสงัคม 6.ดา้นประชาธปิไตยใน
องคก์ร 7.ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั 8.ดา้นการค านึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คือ พนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ซึง่มจี านวนทัง้สิน้ 450 คน (ขอ้มลูจากฝา่ยทรพัยากรบุคคล ณ วนัที ่31พฤษภาคม 2556) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื พนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างกรณีทราบจ านวนประชากร ค านวณไดจ้ากสตูรการค านวณขนาดตวัอย่าง
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1967)[5] โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้เท่ากบั 
5% หรอื 0.05 กลุ่มตวัอย่างทีค่ านวณไดเ้ท่ากบั  212  คน และผูว้จิยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างเพิม่ 5% เท่ากบั 11 คน 
เพื่อความสมบูรณ์มากขึน้ รวมเป็น 223 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิแบบเป็นสดัส่วน (Propotional 
Stratified Random Sampling) และวธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling)  
 

ผลการวิจยั  
 1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 28-34 ปี  สถานภาพโสด  ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี/
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  เป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,000-49,999 บาท อายุการท างาน
น้อยกว่าหรอืเทยีบเท่า 6 ปี 
  2. พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติการท างานโดยรวม และด้านสิง่แวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและ
ปลอดภยั  ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านการบูรณาการทางสงัคม ด้านประชาธปิไตยในองคก์ ร ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานงานกบัชวีติส่วนตวั  ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม อยู่ในระดบัด ี 
สว่นดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นความมัน่คงและกา้วหน้าในงาน อยู่ในระดบัปานกลาง 
   3. พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อความภกัดใีนองคก์รโดยรวม และดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ 
ดา้นการรบัรู ้อยู่ในระดบัมาก 
  4. พนักงานที่มอีายุ  สถานภาพ  ต าแหน่งงาน รายได้ และอายุงานแตกต่างกนั มีความภกัดีในองค์กร
โดยรวม และด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 
 5.  ปจัจยัคุณภาพชวีติการท างานดา้นการบรูณาการทางสงัคม ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร และดา้นความ
สมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์รโดยรวมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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โดยความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 
และด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดใีนองคก์รโดยรวมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยความสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนข้างต ่า            
ส่วนดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ และดา้นความมัน่คงและ
ความก้าวหน้าในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองค์กรโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั  0.05 โดย
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า 
 6. ปจัจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านการบูรณาการทางสังคม และด้านประชาธิปไตยในองค์กร                  
มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองค์กรดา้นพฤติกรรมที่แสดงออกและดา้นการรบัรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั  
0.05 โดยความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งสงู ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและ
ยุตธิรรม ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นความสมดุลระหว่าง
งานกบัชีวติส่วนตวั และด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัความภักดีใ น
องคก์รดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกและดา้นการรบัรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยความสมัพนัธเ์ป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั มคีวามสมัพนัธ์
กบัความภักดีในองค์กรด้านพฤติกรรมที่แสดงออกและด้านการรบัรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05 โดย
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 7.  ปจัจยัคุณภาพชวีติการท างานดา้นการบูรณาการทางสงัคม ด้านประชาธปิไตยในองค์กร ดา้นความ
สมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั ด้านการค านึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
ภกัดใีนองคก์รดา้นความรูส้กึอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และ
สมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย           
ทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอายุงาน มี
ความภกัดใีนองคก์รแตกต่างกนั   
 เพศ พบว่า พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ          
ทีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีเพราะความภกัดใีนองคก์รอาจไม่ไดข้ึน้อยู่กบัเพศ เน่ืองจากสภาพสงัคมในปจัจุบนัใหค้วามส าคญักบั
เรื่องสทิธ ิ เสรภีาพ และความเสมอภาคของเพศหญงิและเพศชายใหไ้ดร้บัความเท่าเทยีมกนัในทุกดา้น มคีวามเป็น
ประชาธปิไตยมากขึน้ ประกอบกบัลกัษณะการท างานที่คล้ายกนั และท างานภายใต้กฎ ระเบยีบ  สภาพแวดล้อม
เดยีวกนั ท าให้ความภกัดใีนองค์กรของพนักงานเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
กรรณิการ ์เหมอืนประเสรฐิ (2548: 10) ทีศ่กึษาเรื่องทศันคตขิองพนกังานทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน
ของพนักงานในองค์กร บริษัทเควต ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ ากัด โดยกล่าวถึงเพศกับการท างานไว้ว่า 
ความสามารถเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาในการท างาน แรงจูงใจ การปรบัตวัทางสงัคม และความสามารถในการเรยีนรู ้
ระหว่างเพศชายและเพศหญงิไม่มคีวามแตกต่างกนั และไม่มคีวามแตกต่างในเรื่องผลงานและความพงึพอใจในงาน 
 อายุ พบว่า พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั 0.05  โดยพนักงานที่อยู่ในช่วงอายุ 35-41 ปี มคีวามภกัดใีนองคก์รโดยภาพรวม และด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก ดา้นการรบัรู ้มากกว่าพนกังานทีอ่ยู่ในช่วงอายุ 21-27 ปี 28-34 ปี และ 42 ปีขึน้ไป ทัง้นี้เป็นเพราะพนักงาน
ทีอ่ยู่ในช่วงอายุ 35-41 ปี เป็นช่วงทีบุ่คคลมภีาระหน้าทีใ่นครอบครวั ต้องรบัผดิชอบเลีย้งดูบุตรหรอืพ่อแม่ จงึต้องการ
รายไดแ้ละงานทีม่ ัน่คง เพื่อใหส้ามารถรบัผดิชอบเลีย้งดคูรอบครวัได ้ท าใหพ้นกังานในกลุ่มอายุนี้มคีวามภกัดใีนองคก์ร
มากกว่ากลุ่มอายุอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารยีร์ตัน์ หมัน่หาทรพัย ์(2554) ทีศ่กึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่าง
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ทศันคติต่อการออกนอกระบบ และความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะส่วนตัวของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชด้านอายุที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อความ
จงรกัภกัดขีองบุคลากรแตกต่างกนั โดยพนักงานทีม่อีายุ 31-40 ปี มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รมากกว่าพนักงานที่มี
อายุน้อยกว่า 25 ปี และ 25-30 ปี  
          ส่วนพนักงานทีอ่ยู่ในช่วงอายุ 28-34 ปี มคีวามภกัดใีนองคก์รดา้นความรูส้กึมากกว่าพนักงานอยู่ในช่วงอายุ 
21-27 ปี  35-41 ปี และ 42 ปีขึน้ไป เป็นเพราะพนักงานทีอ่ยู่ในช่วงอายุ 28-34 ปี เป็นช่วงทีก่ าลงัสรา้งฐานะ สรา้ง
ความมัน่คงในชวีติ เมื่องานสามารถตอบสนองในสิง่ทีพ่นักงานกลุ่มนี้ต้องการได ้จงึท าใหพ้นักงานมคีวามสุข และเกดิ
ความรู้สกึทีด่ต่ีอองค์กร ส่งผลให้มคีวามภกัดใีนองค์กรมากกว่าพนักงานในกลุ่มอายุอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
ระววีรรณ วชัรววิรรธน์ ทีศ่กึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสว่นบุคคล คุณภาพชวีติการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของ เจา้หน้าทีก่รมสรรพากรใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า พนกังานราชการทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 สถานภาพสมรส  พบว่า พนกังานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนองคก์รแตกต่างกนั อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่อยู่ในสถานภาพสมรส /อยู่ด้วยกนั /หย่าร้าง /หม้าย /แยกกนัอยู่             
มคีวามภักดีในองค์กรมากกว่าพนักงานที่อยู่ในสถานภาพโสด เนื่องจากพนักงานที่มีสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกนั           
หย่ารา้ง หมา้ย หรอืแยกกนัอยู่ จะมภีาระความรบัผดิชอบทีต่้องดูแล จงึต้องการความมัน่คงในอาชพีการงาน เพื่อให้
สามารถดแูลครอบครวัได ้ท าใหไ้ม่คดิเปลีย่นงานหรอืโยกยา้ยงาน ซึง่ต่างจากพนกังานทีม่สีถานภาพโสด ทีม่ภีาระทาง
ครอบครวัน้อย ท าใหไ้ม่ยดึตดิกบังาน และพยายามแสวงหาโอกาสในการเปลีย่นหรอืโยกยา้ยงานทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของตวัเองมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เนตรนภา นนัทพรวญิญ ู(2551) ทีศ่กึษาเรื่องความผกูพนั
ต่อองคก์ารของพนกังานบรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั พบว่า พนกังานทีม่สีถานภาพต่างกนั มคีวามผกูพนั
ต่อองคก์ารของพนกังานบรษิทัเซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดัโดยภาพรวมแตกต่างกนั โดยพนักงานทีม่สีถานภาพ
สมรส และหมา้ย/หย่ารา้ง มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารสงูกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพโสด 
 ระดบัการศึกษา พบว่า พนักงานที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความภักดีในองค์กรไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ทัง้นี้เป็นเพราะความภกัดใีนองคก์รไม่ไดข้ึน้อยู่กบัระดบัการศกึษาของพนกังาน 
พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมกีารศกึษาอยู่ในระดบัใด จะไดร้บัความเท่าเทยีมกนั มคีวามเสมอภาคกนั  ทุกคนต้องปฏบิตัิ
ตามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของธนาคารเช่นเดยีวกนั อกีทัง้ธนาคารยงัไดส้่งเสรมิให้มกีารจดัอบรม ใหค้วามรูแ้ก่
พนกังานอยู่เสมอ จงึท าใหพ้นกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดใีนองคก์รไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของ รชัรนิทร ์เทีย่งตรงจติต์ (2552) ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดขีองพนกังาน
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่ โดยผลการวิจยัพบว่า พนักงานบริษัท มิตซูบิช ิ
มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดัทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 ระดบัต าแหน่งงาน พบว่า พนกังานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนองคก์รแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดยพนักงานที่อยู่ในต าแหน่งงานระดบับรหิารจะมคีวามภักดใีนองค์กรมากกว่า
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร ทัง้นี้เป็นเพราะพนกังานทีอ่ยู่ในระดบับรหิารนัน้มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีส่งู มอี านาจในการ
สัง่งาน จงึท าให้รู้สกึว่างานที่ตนเองได้รบัมอบหมายนัน้มีคุณค่า และรู้สกึว่าตนเองมคีวามส าคญักบัองค์กร รวมถึง
ผลตอบแทน รายได้ และสวสัดิการต่างๆที่ได้รบัก็มากกว่าพนักงานในระดบัปฏบิตัิการ จงึส่งผลให้พนักงานระดบั
บรหิารมคีวามภกัดใีนองค์กรมากกว่าพนักงานระดบัปฏบิตัิการ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Richard M. Steers 
(1977)  ที่กล่าวว่า ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ท างาน (Personal Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาของการปฏบิตังิานในองคก์ร และระดบัต าแหน่งงาน มอีทิธพิลต่อระดบัความภกัดต่ีอองคก์ร 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนองคก์รแตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  โดยพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 80,000-109,999 บาท มคีวามภกัดี
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ในองคก์รโดยภาพรวมมากกว่าพนักงานทีม่รีายได ้20,000-49,999 บาท 50,000-79,999 บาท และ 110,000 บาท          
ขึ้นไป ทัง้น้ีเป็นเพราะรายได้เป็นปจัจยัที่ส าคัญต่อบุคคล ที่ท าให้พนักงานเกิดความรู้สกึพอใจในงาน รวมทัง้เป็น
แรงจูงใจในการท างาน นอกจากนัน้ยังมีผลกบัคุณภาพชีวิต โดยพนักงานที่มีรายได้สูงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
พนักงานที่รายได้ต ่า เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการด ารงชวีติไดม้ากกว่า จงึส่งผลใหพ้นักงานที่มี
รายได้สูงจะมคีวามภกัดใีนองค์กรมาก ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ภัทรพล กาญจนปาน (2552) ที่ศึกษาเรื่อง
จรยิธรรมในองคก์รทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานและผลการด าเนินงานของการประปานครหลวง จาก
การศกึษาทางดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า พนักงานของการประปานครหลวงทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อ
องคก์รโดยรวมแตกต่างกนั 
 อายุงาน พบว่า พนักงานทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มอีายุงาน 13 ปีขึน้ไป มคีวามภกัดใีนองค์กรโดยภาพรวม และด้านพฤตกิรรม           
ทีแ่สดงออก มากกว่าพนักงานทีม่อีายุงานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี และ 7-12 ปี ทัง้นี้เป็นเพราะพนักงานทีม่อีายุงาน
มาก ประสบการณ์ในการท างานกจ็ะสงู ท าใหส้ามารถรบัรู ้ เขา้ใจ และยอมรบัในภาระหน้าที ่ทัง้ในส่วนของตนเองและ
องค์กรได้มากกว่าพนักงานที่มอีายุงานน้อยๆ และพนักงานทีท่ างานมานานจะมคีวามสามารถ ความช านาญ และ
เชี่ยวชาญในงานที่รบัผดิชอบเป็นอย่างด ีจงึมกัไม่เกดิปญัหาในการท างาน หรอืสามารถแก้ไขปญัหาได้เป็นอย่างด ี
สง่ผลใหรู้ส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองคก์ร และมคีวามภกัดใีนองคก์รมากกว่าพนักงานทีอ่ายุงานน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ ปิยะฉัตร แวงโสธรณ์ (2548) ทีไ่ดท้ าการศกึษาแบบภาวะผูน้ า สมรรถนะผูน้ า กบัความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ารของพนักงาน: ศกึษาเฉพาะกรณี บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั พบว่า พนักงานทีม่อีายุงานแตกต่างกนั         
มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ารแตกต่างกนั โดยพนักงานทีม่อีายุงานมากจะมคีวามเชื่อมัน่ในองคก์าร และจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ารมากกว่าพนกังานทีม่อีายุงานน้อยกว่า  
 ส่วนพนักงานทีม่อีายุงานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี มคีวามภกัดใีนองคก์รด้านความรูส้ ึก และดา้นการรบัรู ้
มากกว่าพนักงานทีม่อีายุงาน 7-12 ปี และ 13 ปีขึน้ไป เป็นเพราะพนักงานทีอ่ายุงานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี เมื่อ
ตดัสนิใจเขา้มาท างานในองคก์รแลว้กอ็ยากทีจ่ะอยู่กบัองคก์รนัน้ไประยะหนึ่ง เพราะเป็นช่วงเวลาทีจ่ะพสิจูน์ตนเองว่า
เป็นคนสูง้าน มพีฒันาการทางดา้นความรู ้และมวีุฒภิาวะในการท างาน ส่งผลใหม้คีวามภกัดใีนองคก์รมากกว่ากลุ่มอื่น 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ระววีรรณ วชัรววิรรธน์ ทีศ่กึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล คุณภาพ
ชวีติการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ เจา้หน้าทีก่รมสรรพากรใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า พนักงาน
ราชการทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั   
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้น
สิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า
ในงาน ดา้นการบรูณาการทางสงัคม ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั ดา้นการ
ค านึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์รของพนักงานธนาคารต่างชาติ
แห่งหนึ่งในประเทศไทย 
 ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ปจัจยัคุณภาพชวีติการท างานดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและ
ยุตธิรรม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์รของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในระดบัค่อนข้างต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้นี้เป็นเพราะ
ค่าตอบแทนเป็นแรงจงูใจในการท างานของบุคลากร พนกังานจะมกีารคาดหวงัว่าเมื่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบสงูขึน้ การ
จ่ายค่าตอบแทนกจ็ะต้องมากขึน้ดว้ย ประกอบกบัค่าครองชพีทีส่งูขึน้จะท าใหพ้นักงานต้องการค่าตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ 
หากพนักงานรู้สกึว่าค่าตอบแทนที่ได้รบัไม่เพียงพอก็จะมองหางานใหม่ที่ได้ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการครองชีพ      
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏแีรงจงูใจของ เทยเ์ลอร ์(Taylor) ทีก่ล่าวว่า การใหผ้ลตอบแทนเป็นการจูงใจในการท างานอย่าง
หนึ่ง ผลตอบแทนดา้นการเงนิจะมคีวามสมัพนัธ์กบัผลการปฏบิตัิงาน เป็นการจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทก าลงัความรู้
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ความสามารถเพื่อประสทิธภิาพสงูสดุขององคก์ร ดงันัน้การจ่ายค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ท าใหพ้นักงานเกดิ
ความพงึพอใจ และสง่ผลใหม้คีวามภกัดใีนองคก์รมากขึน้  
 ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถกูสุขลกัษณะและปลอดภยั  ปจัจยัคุณภาพชวีติการท างานด้านสิง่แวดล้อมที่ถูก
สขุลกัษณะและปลอดภยั มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์รของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้นี้เป็นเพราะ
สิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยันัน้ เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ต่อการท างานของพนักงาน เพราะหากพนักงาน       
มีความรู้สึกปลอดภัยในการท างาน ก็จะเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร และน ามาซึ่งความภักดีในองค์กร          
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กลิเมอร์ (Gilmer. 1973) ทีไ่ดอ้ธบิายถงึ องคป์ระกอบทีท่ าใหเ้กดิความผูกพนัต่อองคก์าร 
สมรรถภาพในการท างานของผูบ้รหิารเป็นสิง่จงูใจในการท างานทีส่ าคญั โดยเน้นเรื่องการบงัคบับญัชา สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน เช่น แสง อากาศ เสยีง หอ้งอาหาร หอ้งน ้า สถานทีพ่กัผ่อน ตลอดจนชัว่โมงการท างาน ความสะดวกใน
การสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกของหน่วยงานเป็นสิง่ทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์ารดว้ย 
 ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ  ปจัจยัคุณภาพชีวติการท างานด้านโอกาสและการพฒันา
ความสามารถ มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดใีนองคก์รของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้นี้เป็นเพราะพนักงาน
ตอ้งไดร้บัสง่เสรมิใหเ้ขา้รบัการอบรม สมัมนา เพื่อเพิม่พนูความรูค้วามสามารถในการท างานใหม้ากขึน้ โดยเปิดโอกาส
ใหพ้นักงานทุกคนมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการไปศกึษา อบรม หรอืสมัมนาทัง้ภายในและต่างประเทศ รวมถงึการไดร้บั
มอบหมายงานที่มคีวามหลากหลาย และใช้ทกัษะมากขึน้ จะเป็นการพฒันาระดบัความสามารถของพนักงาน ท าให้
พนกังานรูส้กึว่าตนมคีุณค่าต่อองคก์ร ส่งผลใหม้คีวามภกัดใีนองคก์รมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เรงิศกัดิ ์
เขยีวขจี (2543) ที่ศึกษาเรื่องความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มบริษัท เอสพีอินเตอร์          
เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่พบว่า ลกัษณะงานทีท่า้ทายและหลากหลายท าใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจในงานและก่อใหเ้กดิ
ความผกูพนัต่อองคก์าร และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ศศธิร อารรีกัษ์ (2549) ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัจูงใจและปจัจยัคา้
จุนทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร พบว่า บุคลากรทีม่โีอกาสไดร้บัความกา้วหน้าดว้ยการพฒันาให้
เกดิทกัษะใหม่ๆ และมโีอกาสไดร้บัการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ ท าใหไ้ดร้บัการพฒันา ใชค้วามรูค้วามสามารถและเตม็
ใจทีจ่ะปฏบิตังิานโดยไม่คดิลาออก 
 ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน  ปจัจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านความมัน่คงและ
ความก้าวหน้าในงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดใีนองคก์รของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้เป็นเพราะ
พนักงานเมื่อท างานก็ต้องคาดหวงัที่จะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง หากองค์กร
สนับสนุนให้พนักงานมโีอกาสเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งตามความเหมาะสม พนักงานจะรู้สกึว่าตนประสบความส าเรจ็ 
ส่งผลใหม้คีวามภกัดใีนองคก์รมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ภาคภูม ิพลการ (2550) ซึง่ศกึษาเรื่องความ
ผูกพนัต่อองค์การของพนักงานส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยพบว่า คุณภาพชวีติการ
ท างานของพนกังานส านกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิดา้นความกา้วหน้าในงานมคีวามสมัพนัธก์บั
ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ด้านการบูรณาการทางสงัคม  ปจัจยัคุณภาพชวีติการท างานดา้นการบรูณาการทางสงัคม มคีวามสมัพนัธ์
กบัความภกัดใีนองคก์รของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่ งในประเทศไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้นี้เป็นเพราะการบูรณาการทางสงัคมจะช่วย
สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างพนกังานดว้ยกนั และพนกังานกบัองคก์ร หากธนาคารมกีารจดักจิกรรมต่างๆ  เพื่อเชื่อม
ความสมัพนัธข์องพนกังาน และสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วม จะท าใหพ้นักงานเกดิการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยเหลอืกนัในการ
ท างานมากขึน้ และเกดิความรู้สกึที่ดต่ีอเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กร ส่งผลใหพ้นักงานมคีวามภกัดใีนองคก์รมากขึน้           
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ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏลี าดบัขัน้ความต้องการของ Maslow’s ดา้นความต้องการทางสงัคม ทีก่ล่าวไวว้่า เป็นความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่น ความต้องการให้และได้รบัซึ่งความรกั 
ความตอ้งการเป็นสว่นหนึ่งของหมู่คณะ ความตอ้งการไดร้บัการยอมรบั การตอ้งการไดร้บัความชื่นชมจากผูอ้ื่น เป็นตน้ 
 ด้านประชาธิปไตยในองคก์ร  ปจัจยัคุณภาพชวีติการท างานดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร มคีวามสมัพนัธ์
กบัความภกัดใีนองคก์รของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้นี้เป็นเพราะประชาธปิไตยเป็นสิง่ส าคญัในการ
อยู่ร่วมกนั องค์กรที่มปีระชาธปิไตยจะท าให้พนักงานมีอสิระในการแสดงความคดิเหน็ในการท างาน  องค์กรหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาจะยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของพนกังาน รวมทัง้ยอมรบัในเสยีงสว่นใหญ่ จะสง่ผลใหพ้นกังานมคีวามภกัดี
ในองคก์รมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ รสสคุนธ ์ฤาชาเกยีรตกิุล (2550) ทีศ่กึษาเรื่องความคดิเหน็เกีย่วกบั
คุณภาพชวีติการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารธนาคาร HSBC ประเทศไทยทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดใีนองคก์ร 
พบว่า ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างานดา้นประชาธปิไตยในองคก์รท ีมคีวามสมัพนัธก์บัความ
จงรกัภกัดใีนองคก์รของพนกังานระดบัปฏบิตักิารธนาคาร HSBC ประเทศไทย  
 ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั  ปจัจยัคุณภาพชวีติการท างานดา้นความสมดุลระหว่างงาน
กบัชวีติส่วนตวั มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้เป็นเพราะ
องคก์รมกีารบรหิารจดัการรปูแบบ กระบวนการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถลดระยะเวลาในการปฏบิตังิานได้ ท า
ให้พนักงานท างานเสรจ็เรว็ขึน้ ไม่ละเมดิเวลาส่วนตวัของพนักงาน จงึเกดิความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั 
พนกังานสามารถแบ่งเวลาใหก้บัครอบครวัได ้สง่ผลใหพ้นกังานมคีวามภกัดใีนองคก์รมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ภูวนัย น้อยวงศ์ (2541) ที่กล่าวไว้ว่า การมีเวลาว่าง เป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่ส าคญัต่อคุณภาพชวีติการท างาน 
โดยการมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบ่งเวลาให้กบัเรื่องส่วนตวัและงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการมี
คุณภาพชวีติการท างานทีด่ ีจะสง่ผลใหพ้นกังานมคีวามภกัดใีนองคก์ร 
 ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรบัผิดชอบต่อสงัคม  ปจัจยัคุณภาพชวีติการท างานด้านการ
ค านึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์รของพนักงานธนาคารต่างชาติ
แห่งหนึ่งในประเทศไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งต ่า และเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้นี้เป็นเพราะธนาคารมกีารจดัท าแผนยุทธศาสตรด์า้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) โดยการ
จดักจิรรมช่วยเหลอืสงัคม เช่น โครงการช่วยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาส โครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และใหพ้นกังานเขา้ร่วม
กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ ท าใหพ้นกังานรูส้กึว่ากจิกรรมหรอืงานทีท่ าเป็นประโยชน์ต่อสงัคม รวมทัง้องคก์รไดท้ าประโยชน์ใหก้บั
สงัคม จะท าใหพ้นักงานเกดิความภูมใิจในองคก์ร ส่งผลใหม้คีวามภกัดใีนองคก์รมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของ ศรนิญา ปเูต๊ะ (2552) ทีศ่กึษาเรื่องธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ส านักงาน
ใหญ่) พบว่า พนักงานธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่) ที่มี
ความรูส้กึว่าองคก์รและงานทีต่นท ามคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม จะมคีวามภาคภูมใิจในงานและองคก์ร และรูส้กึว่างาน
และองคก์รของตนมคีุณค่ามากขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัอื่นๆที่มอีทิธิพลต่อพนักงานด้วย เช่น ด้านคุณภาพของพนักงาน ด้าน
ความส าคญัของงาน บรรยากาศในองคก์ร ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชา ซึง่อาจส่งผลต่อพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานดว้ย
เช่นเดยีวกนั หรอืหาแนวทางการพฒันาพฤตกิรรมในการท างานของพนักงานในองคก์ร เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังาน และองคก์ร 
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 2.  ควรเพิ่มขอบเขตการวิจัยในส่วนของค าถามปลายเปิด  เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกบัปญัหา 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาคุณภาพชวีติการท างานของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในประเทศไทยประเทศไทย 
 3.  ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติการท างานกบัธนาคารอื่นๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงคุณภาพชวีติ
การท างานใหเ้หมาะสมต่อไป 
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