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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึคุณภาพชวีติในการท างานทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานบรษิทัเอกชนในจงัหวดัลพบุรซีึง่มกีลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะห ์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิี่
ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว               
การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1.  พนักงานผูท้ี่ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า พนักงานทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น           
เพศหญงิ มอีายุ 26 - 33 ปี มสีถานภาพมรีะดบัการศกึษาสงูกว่าหรอืเทยีบเท่าระดบัปรญิญาตรี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท และมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 4 – 6 ปี 
 2.  คุณภาพชีวติในการท างานพบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ใ นระดบัดี เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานดมีคีวามปลอดภยั ดา้นงานทีส่่งเสรมิความเจรญิเตบิโตและ
ความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน ดา้นประชาธปิไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างาน ดา้นลกัษณะ
งานมสีว่นเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคม อยู่ในระดบัด ีและ ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นโอกาสในการ
พฒันาสมรรถภาพของบุคคล และดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นและการท างานร่วมกนั อยู่ในระดบัปานกลาง 
 3. ความผูกพนัต่อองคก์ารพบว่าพนักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายขององคก์าร และดา้นความเตม็ใจทีจ่ะท างานอย่างเตม็ก าลงั
ความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ อยู่ในระดบัมาก และความต้องการที่จะคงอยู่ไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพ            
ในองคก์าร อยู่ในระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1. ขอ้มลูลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่าง
กนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายขององคก์าร 
มคีวามสมัพนัธ์กบัโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล และ ลกัษณะงานมสี่วนเกี่ยวขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคม 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 3. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ของ
องคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล และความ
สมดุลระหว่างชวีติกบัการท างาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 4. ความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่ไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การมี
ความสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม งานทีส่ง่เสรมิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน 
และ ความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นและการท างานร่วมกนั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: คุณภาพชวีติ การท างาน ความผกูพนั พนกังาน บรษิทัเอกชน 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research is to study Quality of work life affecting Organizational Commitment 
of private companies’ employees in Lopburi Province 
 Sample size in this research is 400 samples. Questionnaire is a tool for data collection. Statistics 
for data analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and multiple 
regressions analysis.  
 Research results are as follows: 
 1. Most employees are female aging between 26 and 33 years old, being single, 
bachelor' s degree or higher, earning monthly income less than or equal  15,000 and having duration of work 
between 4 and 6 years 
 2. The attitude towards overall in quality of work life was at the good level. Considering in each 
category, Safe and Healthy Environment, Growth and Security, Constitutionalism, Work Life Balance and 
Social Relevance is at the good level. Whereas Adequate and Fair Compensation, Development of Human 
Capacities and Social integration is at the moderate level 
 3. The employees’ opinion on organizational commitment in overall aspect is in high level. 
Considering in each category, Strong belief in and acceptance of the organization’s goals and Willingness to 
exert considerable effort on behalf of the organization is at the high level. Whereas Strong desire to maintain 
membership in the organization is at the moderate level. 
 Results of the correlation at statistical significance of 0.05 are as follows: 
 1.  The personal characteristics of employees with different age, earning monthly income and 
duration of work have different organizational commitment at statistical significance of 0.05 
 2.  Organizational commitment in the dimension of Strong belief in and acceptance of the 
organization’s goals has the relationship with Development of Human Capacities and Social Relevance on 
the same direction at statistical significance of 0.05 
 3.  Organizational commitment in the dimension of Willingness to exert considerable effort on 
behalf of the organization has the relationship with Adequate and Fair Compensation, Development of 
Human Capacities and Work Life Balance on the same direction at statistical significance of 0.05 
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 4. Organizational commitment in the dimension of Strong desire to maintain membership in the 
organization has the relationship with Adequate and Fair Compensation, Growth and Security and Social 
integration on the same direction at statistical significance of 0.05 
 
Keywords: Quality of life, Operation, Attachment, Personnel, Private companies 

 
บทน า 
 ในปจัจุบันสถานการณ์ทัว่โลกมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและการเมืองจากการ
เปลีย่นแปลงทีก่ล่าวมาท าใหป้ระเทศทัว่โลกเขา้สู่ยุคการแข่งขนัรวมถงึประเทศไทยกเ็ขา้สู่ยุคการแข่งขนัเช่นเดยีวกนั  
โดยองค์การใดที่ต้องการประสบความส าเรจ็ สิง่หนึ่งที่ต้องค านึ งถึงกค็ือการใช้ทรพัยากรที่มีอยู่จ ากดัให้คุ้มค่าและ            
มีประสทิธิภาพมากที่สุด ในการบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จได้นัน้ปจัจยัหลักที่ส าคญั ได้แก่ ปจัจัยด้าน
ทรพัยากรมนุษยซ์ึง่ถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าสงูสุดทีม่คีวามส าคญัต่อการด าเนินงานขององคก์าร เนื่องจากบุคลากร 
มหีน้าทีป่ฏบิตังิานใหไ้ปตามนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายทีอ่งคก์ารตัง้ไวแ้ละใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิที่
เปลีย่นแปลงไป ถงึแมว้่าองคก์ารใดจะมเีงนิ มเีครื่องจกัรทีท่นัสมยั มวีธิกีารผลติทีร่วดเรว็รวมถงึมกีารบรหิารจดัการทีด่ี
เพยีงใดแต่หากขาดบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถและมทีศันคติที่ไม่เหมาะกบังาน กอ็าจส่งผลในระยะยาวให้
องคก์ารนัน้ ๆ ไม่ประสบความส าเรจ็กเ็ป็นได ้   
 การที่พนักงานจะเกดิความเต็มใจในการท างานนัน้ไม่ใช่มเีพยีงแค่ความรู้ ความสามารถเท่านัน้ แต่มี
องคป์ระกอบหลายอย่าง เช่น พนกังานตอ้งรูส้กึพงึพอใจ มคีวามสขุกบัการท างาน พนักงานรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า และ
เป็นสว่นหนึ่งขององคก์าร มคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัในสงัคมการท างาน องคป์ระกอบเหล่านี้ก่อเกดิประโยชน์มากมาย 
เช่น พนักงานมเีป้าหมาย และ ปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย ทีอ่งคก์ารก าหนดเกดิผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  
เกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการท างาน สรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างาน ลดอตัราการขาดงาน อตัราลาออก เป็นต้น 
สิง่เหล่านี้ลว้นสง่ผลต่อไปยงัประสทิธภิาพในการบรหิารงานขององคก์าร และเกดิความสมดุลระหว่างความส าเรจ็ในชวีติ
การท างานของพนกังาน และเป้าหมายขององคก์าร ท าใหเ้กดิคุณภาพชวีติการท างานและความผกูพนัต่อองคก์าร 
 คุณภาพชวีติในการท างาน (Quality of Work Life) นอกจากจะเป็นเครื่องมอืหนึ่งในการพฒันาองคก์รแลว้
ยงัเป็นปจัจยัทีจ่ะส่งเสรมิการท างานของพนักงานใหม้แีรงจูงใจในการท างานอกีดว้ย คนส่วนใหญ่ต้องเขา้สู่ระบบการ
ท างาน ต้องท างานเพื่อใหช้วีติด ารงอยู่ไดแ้ละตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน เมื่อคนต้องใชเ้วลาอยู่ในทีท่ างานเป็น
สว่นใหญ่ สถานทีท่ างานจงึควรมสีภาวะทีเ่หมาะสมทีจ่ะท าใหเ้กดิความสขุทัง้ร่างกายและจติใจ คุณภาพชวีติการท างาน
ท าให้เกิดความรู้สกึที่ดต่ีอตนเอง ท าให้เกิดความรู้สกึที่ดีต่องานและท าให้เกดิความรู้สกึที่ดีต่อองค์กร ช่วยให้
เจรญิก้าวหน้ามีการพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร  ช่วยลดปญัหาการขาดงาน การลาออก             
ลดอุบตัเิหตุ และส่งเสรมิใหไ้ดผ้ลผลติทีด่ที ัง้คุณภาพและปรมิาณ ช่วยเพิม่ขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏบิตังิานตลอดจน
เป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขาในการท างาน ประการสุดท้าย คุณภาพชวีติการท างานจะช่วยปรบัปรุงศกัยภาพของ
ผูป้ฏบิตังิานดว้ย ฮวิส ์และคมูมิง่ (Husel; & Cummings. 1985) [1] 
 คุณภาพชวีติการท างานมผีลต่อการท างานมาก กล่าวคอื ท าให้เกดิความรู้สกึที่ดต่ีอตนเอง ท าใหเ้กดิ
ความรู้สกึที่ดีต่องาน และท าให้เกิดความรู้สกึที่ดีต่อองค์กรนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิตช่วยให้
เจรญิกา้วหน้า มกีารพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีุณภาพขององคก์าร และยงัช่วยลดปญัหาการขาดงาน การลาออก 
ลดอุบตัเิหตุ และสง่เสรมิใหไ้ดผ้ลผลติและการบรกิารทีด่ ีทัง้คุณภาพและปรมิาณ (ทพิวรรณ ศริคิณู. 2542: 18) [2]  
 ส่วนความผูกพนัต่อองค์การเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์อย่างแน่นแฟ้นของแต่ละบุคคล ที่แสดงความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดยีวกนั และเกีย่วขอ้งเป็นสว่นหนึ่งขององคก์าร ความผูกพนัเป็นตวัท านายอตัราการลาออกไดด้กีว่าความ
พงึพอใจในการท างาน ผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์ารสงูจะปฏบิตังิานไดด้กีว่าผูท้ีม่คีวามผูกพนัต่อองคก์ารต ่า 
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และความผูกพนัเป็นตวัชีถ้งึประสทิธผิลขององคก์ารทีส่ าคญัตวัหนึ่งดว้ย  สเตยีร ์(Steers.1977: 46) [3] อกีทัง้ความ
ผูกพนัต่อองคก์ารยงัเป็นตวัพยากรณ์ถงึอตัราการลาออก และการขาดงานของพนักงานไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้แลว้
แนวทางในการสรา้งความผกูพนันัน้มหีลายประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ ควรมกีารจงูใจพนกังานดา้นความกา้วหน้าและความ
มัน่คงในงาน สวสัดกิารและความปลอดภยัต่างๆ การใหค้วามส าคญักบังานทีท่ า การเปิดโอกาสใหม้สี่วนร่วมในการ
ปฏบิตังิาน การตอบสนองความต้องการเบือ้งต้นให้แก่พนักงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรบัเงนิเดอืน ต าแหน่งงาน การ
สง่เสรมิการฝึกอบรมต่างๆ เป็นตน้ เพื่อใหบุ้คลากรภายในองคก์ารมคีวามพงึพอใจในการท างาน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
ในการปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถใหก้บัองค์การ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตังิานเพื่อองคก์าร สนองนโยบายต่างๆ 
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัภายในองคก์าร เพื่อรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยากรบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพใหค้งอยู่กบัองคก์าร
ต่อไป  
 จากที่กล่าว่ามาท าใหผู้้วจิยัสนใจทีจ่ะศกึษาจะศกึษาถงึคุณภาพชวีติในการท างานมผีลกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารมากน้อยเพยีงใดและมตีวัแปรใดบา้งที่เกีย่วขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์าร เพื่อพจิารณาน าผลการวจิยัทีไ่ด้ 
เป็นแนวทางส าหรบัผูบ้รหิารหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารพฒันาองคก์าร ตลอดจนเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติการท างาน
และยกระดบัคุณภาพชวีติของพนกังาน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์าร และสง่ผลต่อความส าเรจ็ขององคก์ารต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน ระยะเวลา
ในการปฏบิตัิงานทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายของ
องคก์าร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร ดา้นความต้องการ           
ทีจ่ะคงอยู่ไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างดา้นคุณภาพชวีติในการท างาน 8 ดา้น ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอ
และยุตธิรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานดมีคีวามปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นงาน
ทีส่่งเสรมิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏบิตังิาน ด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นและการท างานร่วมกนั 
ดา้นประชาธปิไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างาน ดา้นลกัษณะงานมสี่วนเกีย่วขอ้งและสมัพนัธ์
กบัสงัคมทีม่ผีลต่อความผูกพนัที่มต่ีอองค์การทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายขององคก์าร  
ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร ดา้นความตอ้งการทีจ่ะคงอยูไ่ว้
ซึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย  
  1.1 ปจัจยัสว่นบุคคล 
   1.1.1  เพศ 
   1.1.2 อาย ุ 
   1.1.3 สถานภาพสมรส  
    1.1.4 ระดบัการศกึษา  
   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
   1.1.6 ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน  
  1.2 คุณภาพชวีติในการท างาน    
   1.2.1  ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 
   1.2.2 สภาพแวดลอ้มการท างานดมีคีวามปลอดภยั 
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   1.2.3  โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 
             1.2.4 งานทีส่ง่เสรมิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน 
   1.2.5  ความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นและการท างานร่วมกนั 
   1.2.6  ประชาธปิไตยในองคก์าร 
   1.2.7  ความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างาน 
   1.2.8 ลกัษณะงานมสีว่นเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคม 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความผกูพนัต่อองคก์าร  
  2.1 ความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายขององคก์าร 
  2.2 ความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ความสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร  
  2.3 ความตอ้งการทีจ่ะคงอยู่ไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร  
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นเพศมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 2.  ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นอายุมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 3.  ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นสถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 4.  ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 5.  ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 6.  ปจัจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 7.  คุณภาพชวีติในการท างานของพนักงานในดา้นค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรมมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 8.  คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในด้านสภาพแวดล้อมการท างานดีมีค วามปลอดภัยมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 9.  คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 10.  คุณภาพชวีติในการท างานของพนักงานในด้านงานที่ส่งเสรมิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงให้แก่
ผูป้ฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 11.  คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นและการท างานร่วมกนัมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 12.  คุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานในดา้นประชาธปิไตยในองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพัน
ต่อองคก์าร 
 13.  คุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานในดา้นความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างานมคีวามสมัพนัธก์บั
ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 14.  คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสมัพนัธ์กบัสงัคมมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกบักบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 
41- 42) [5] กล่าวว่า การแบ่งสว่นตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ครอบครวั 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษาอาชพี และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะงานประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่
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ส าคญั และสถิตทิี่วดัไดข้องประชากรและช่วยในการหาดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะด้านจติวทิยาและสงัคม 
วฒันธรรมช่วยอธบิายถึงความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมี
ประสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดย
วเิคราะหจ์ากปจัจยั 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน ยูเนสโก (UNEACO. 1978: 89) [6] ให้

ความหมายของคุณภาพชวีติไวว้่า คุณภาพชวีติเป็นความรูส้กึของการอยู่อย่างพอใจต่อองคป์ระกอบต่างๆ ของชวีติทีม่ี

ส่วนส าคญัมากทีสุ่ดของบุคคล สรุปไดว้่า คุณภาพชวีติ หมายถงึ การด ารงชวีติอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่ี มคีวามสุข             

มีความสมบูรณ์ ทัง้ร่างกายและจิตใจ สามารถปรบัตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสงัคมที่ตนอยู่ได้อย่างดี 

ขณะเดยีวกนักส็ามารถเผชญิปญัหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง้สามารถใชศ้กัยภาพส่วนบุคคลสรา้งสรรคพ์ฒันา

ตนเองและสงัคมใหอ้ยู่รวมกนัไดอ้ย่างสนัตสิขุ 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ไดแ้ก่ พนกังานบรษิทัเอกชนในจงัหวดัลพบุร ี 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื พนกังานบรษิทัเอกชนในจงัหวดัลพบุร ี
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วจิยัจงึใช้การก าหนดตวัอย่างโดยการใช้สตูรค านวณ  แบบไม่ทราบ
จ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) [4] ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรบัไดไ้ม่เกนิ 5 % จะไดก้ลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 385 คน และไดส้ ารองไว้ 15 คน รวมขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง ทัง้หมด 400 คน  
 
ผลการวิจยั  
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1.  พนักงานผูท้ี่ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า พนักงานทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น           
เพศหญงิ มอีายุ 26 - 33 ปี มสีถานภาพมรีะดบัการศกึษาสงูกว่าหรอืเทยีบเท่าระดบัปรญิญาตรี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท และมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 4 – 6 ปี 
 2.  คุณภาพชีวติในการท างานพบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ใ นระดบัดี เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานดมีคีวามปลอดภยั ดา้นงานทีส่่งเสรมิความเจรญิเตบิโตและ
ความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน ดา้นประชาธปิไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างาน ดา้นลกัษณะ
งานมสีว่นเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคม อยู่ในระดบัด ีและ ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นโอกาสในการ
พฒันาสมรรถภาพของบุคคล และดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นและการท างานร่วมกนั อยู่ในระดบัปานกลาง 
 3. ความผูกพนัต่อองคก์ารพบว่าพนักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายขององคก์าร และดา้นความเตม็ใจทีจ่ะท างานอย่างเตม็ก าลงั
ความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ อยู่ในระดบัมาก และความต้องการที่จะคงอยู่ไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพ            
ในองคก์าร อยู่ในระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1. ขอ้มลูลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่าง
กนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 2. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายขององคก์าร 
มคีวามสมัพนัธ์กบัโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล และ ลกัษณะงานมสี่วนเกี่ยวขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคม 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 3. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ของ
องคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล และความ
สมดุลระหว่างชวีติกบัการท างาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 4. ความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่ไว้ซึ่ง ความเป็นสมาชิกภาพในองค์การมี
ความสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม งานทีส่ง่เสรมิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน 
และความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นและการท างานร่วมกนั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บรษิทัเอกชนในจงัหวดัลพบุร ีสามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ขอ้มูลลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ผลการวเิคราะหพ์บว่า 
  พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมาย ดา้นความ
เตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร ดา้นความต้องการทีจ่ะคงอยู่ไว้ซึง่ความ
เป็นสมาชกิภาพในองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถอธบิายไดว้่า เพศไม่มอีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะบรษิทัต่างๆไดใ้หค้วามส าคญัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคระหว่างพนักงานชาย และหญงิ จงึส่งผลใหค้วาม
ผกูพนัต่อองคก์รไม่เกดิความแตกต่างกนั  
  พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์การในด้านความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายของ
องค์การ และดา้นความเต็มใจที่จะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์ารไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ แต่พบว่า พนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนัมี
ความผูกพนัต่อองค์การในด้านความต้องการที่จะคงอยู่ไว้ซึ่งความเป็นสมาชกิภาพในองค์การ และความผูกพนัต่อ
องคก์ารโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาการเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า พนักงานทีม่อีายุ 18-25 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความต้องการทีจ่ะคงอยู่ไว้            
ซึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์ารน้อยกว่าพนักงานทีม่อีายุ 26-33 ปี, 34-41 ปี และอายุ 42 ปีขึน้ไป พนักงานอายุ            
18-25 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมน้อยกว่าพนักงานทีม่อีายุ 26-33 ปี, 34-41 ปี และอายุ 42 ปีขึน้ไป โดยที่
พนักงานที่มอีายุน้อยจะมคีวามผูกพนัต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานที่มอีายุมากกว่า เนื่องจากเป็นช่วงวยัที่พนักงาน         
รุ่นใหม่ทีเ่พิง่จะเริม่ตน้ในการท างานท าใหอ้าจจะยงัไม่สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบังานหรอืเพื่อนร่วมงานมากนัก และเมื่อ
พนักงานอายุมากขึน้ท าให้คนมขีอ้จ ากดัในการเปลี่ยนงาน จงึอยู่กบัองค์กรมากขึน้  และท าให้เขามคีวามผูกพนัต่อ
องคก์ารมากขึน้ตามไปดว้ย  
  พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมัน่และยอมรับ
เป้าหมาย ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร ดา้นความตอ้งการที่
จะคงอยู่ไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ สามารถอธบิายไดว้่า พนักงานไม่ว่าจะมสีถานภาพโสด, สมรส/หย่ารา้ง/ 



 8 

ม่าย/แยกกนัอยู่ มกีารใชช้วีติในการท างานร่วมกนั ในองคก์าร ซึง่องคก์ารกจ็ะมกีารจดัการท างานใหอ้ย่างยุตธิรรมไม่ว่า
จะเป็นเรื่องค่าแรง สวสัดกิารต่างๆอย่างเหมาะสม โดยไม่ค านึงถงึว่าสถานภาพสมรสจะแตกต่างกนัหรอืไม่  
  พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมาย 
ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร ดา้นความตอ้งการทีจ่ะคงอยูไ่ว้
ซึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถอธบิายไดว้่าระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์าร ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะองคก์ารใชก้ารวดัทีผ่ลงานและความสามารถของพนกังานโดยทีไ่ม่ไดใ้หค้วามส าคญัจากระดบัการศกึษา
ของพนกังานเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้  
  พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การด้านความเชื่อมัน่และยอมรบั
เป้าหมาย ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร และความผูกพนัต่อ
องคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แต่พบว่าพนักงานทีม่ี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความต้องการที่จะคงอยู่ไวซ้ึง่ความเป็นสมาชิกภาพใน
องคก์ารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เมื่อพจิารณาการเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างเป็นรายคู่พบว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มคีวามผูกพนัต่อองคก์าร
ดา้นความตอ้งการทีจ่ะคงอยู่ไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์ารน้อยกว่าพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 
25,000 บาท สามารถอธิบายได้ว่าเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจในปจัจุบันที่ซบเซาท าให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
ชวีติประจ าวนัสงูขึน้ ท าใหพ้นักงานทีม่รีายไดน้้อยอาจคดิทีจ่ะลาออกเพื่อหางานใหม่ทีม่เีงนิเดอืนมากกว่าทีท่ าอยู่ใน
ปจัจุบนั  
  พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การด้านความเชื่อมัน่และ
ยอมรบัเป้าหมาย ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร และความ
ผูกพนัต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แต่พบว่า
พนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์ารด้านความต้องการที่จะคงอยู่ไวซ้ึง่ความ
เป็นสมาชกิภาพในองคก์ารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เมื่อพจิารณาการ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั  3 ปีมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความตอ้งการทีจ่ะคงอยู่ไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์ารน้อยกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาใน
การปฏบิตังิาน 10 ปีขึน้ไป สามารถอธบิายไดว้่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานทีน่านจะมกีารรบัรูว้ฒันธรรม
องคก์าร ค่านิยม ตลอดจนมคีวามสมัพนัธก์บับุคคลในองคก์ารมากกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานทีน้่อย
ท าใหเ้กดิความผกูพนัในองคก์ารและไม่ตอ้งการทีจ่ะยา้ยไปปรบัตวัในทีใ่หม่ๆ  
 2. คุณภาพชวีติในการท างานของพนักงาน ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งตามสมมตฐิาน
ไดด้งันี้  
  คุณภาพชวีติในการท างานดา้นค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารในดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ และความผูกพนัต่อ
องค์การด้านความต้องการทีจ่ะคงอยู่ไว้ซึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร โดยที่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
สามารถอธบิายไดว้่าพนกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์ารมากหรอืน้อยเพยีงใดเป็นผลมาจากเรื่องรายไดแ้ละผลประโยชน์
ตอบแทนถอืว่าเป็นสิง่ส าคญั เพราะผลตอบแทนเป็นการจงูใจในการท างานอย่างหนึ่ง ท าใหพ้นักงานทุ่มเทก าลงัความรู้
ความสามารถเพื่อประสทิธภิาพสงูสุดขององคก์าร นอกจากนี้พนักงานมคีวามรูส้กึว่าหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบสงูขึน้ 
การจ่ายค่าตอบแทนกค็วรทีจ่ะตอ้งมากขึน้ตามไปดว้ยอย่างยุตธิรรม ท าใหพ้นกังานเมื่อได้รบัสิง่ทีต่อ้งการกจ็ะเกดิความ
ผกูพนัต่อองคก์าร 
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  คุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายขององคก์าร และความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็
ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร โดยทีม่คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั สามารถอธบิายไดว้่าเมื่อพนักงานได้
รูส้กึว่าตนเองได้รบัโอกาสในการพฒันาความสามารถตนเองไดอ้ย่างเต็มที่ไม่ว่าจะผ่านทางการฝึกอบรมหรอืสมัมนา
ต่างๆ เพื่อพฒันาประสทิธภิาพในการท างานจะท าใหม้คีวามรูส้กึว่าสามารถปฏบิตังิานได้ดขีึน้และตนเองมสี่วนร่วมใน
การท างานขององคก์าร 
  คุณภาพชีวติในการท างานด้านงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานมี
ความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การในด้านความผูกพนัต่อองค์การดา้นความต้องการที่จะคงอยู่ไวซ้ึ่งความเป็น
สมาชกิภาพในองคก์าร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั สามารถอธบิายไดว้่าเมื่อองคก์ารมกีารบรหิารจดัการใน
การใหค้วามส าคญักบัพนักงานในเรื่องหลกัประกนัในการใหค้วามกา้วหน้าในการเลื่อนต าแหน่งงานของพนักงานและ
ความมัน่คงในอาชพีการท างาน สง่ผลใหม้คีวามผกูพนัต่อองคก์ารเพิม่มากขึน้  
  คุณภาพชวีติในการท างานดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นและการท างานร่วมกนัมคีวามสมัพนัธก์บัความ
ผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความต้องการทีจ่ะคงอยู่ไวซ้ึ่งความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร  โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั สามารถอธบิายไดว้่าในการท างานพนกังานทีม่ทีศันคตแิละ ความสมัพนัธ์อนัดใีนการท างานร่วมกนักบัเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาเป็นการตอบสนองความตอ้งการของพนกังานทีต่อ้งการทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัในสงัคมกจ็ะท า
ใหเ้กดิบรรยากาศในการท างานร่วมกนัทีด่สีง่ผลใหพ้นกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์าร 
  คุณภาพชวีติในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อ
องคก์ารดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร สามารถอธบิายไดว้่า
การทีพ่นกังานสามารถแบ่งเวลาของตนเองใหก้บัการท างาน ครอบครวั และเวลาสว่นตวัไดอ้ย่างเหมาะสม อาจเกดิจาก
องคก์ารทีเ่ป็นบรษิทัอุตสาหกรรมในจงัหวดัลพบุร ีมกีารใหบ้รกิารในสว่นของรถรบัส่งพนักงานจากบา้นพกัของพนักส่ง
ตรงถงึทีท่ างาน ท าใหค้วามล าบากจากการเดนิทางไปบรษิทัไม่เป็นอุปสรรคในการท างานหรอืพลาดโอกาสในการร่วม
กจิกรรมต่างๆ กบัทางบรษิทั 
  คุณภาพชวีติในการท างานดา้นลกัษณะงานมสีว่นเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายขององคก์าร  โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั สามารถ
อธบิายไดว้่าองคก์ารทีพ่นักงานไดท้ างานไดม้สี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลอื
ในเรื่องการประสบอุทกภัยหรือการรักษาสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน ส่งผลให้องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
บุคคลภายนอก ท าให้พนักงานรู้สกึว่าการได้ท างานที่องค์การของตนเองนัน้มคีุณค่าและเกดิความภูมใิจ ส่งผลให้
พนกังานเกดิความผกูพนัต่อองคก์าร  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั  
 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บรษิทัเอกชนในจงัหวดัลพบุร ีผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. องคก์ารควรจะพจิารณานโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนใหเ้พยีงพอและมคีวามเหมาะสมเพยีงพอต่อการ
ใช้ชวีติความเป็นอยู่ของพนักงานเนื่องจากในสภาพเศรษฐกจิปจัจุบนัมภีาระค่าใช้จ่ายที่เพิม่มากขึน้ จากการศกึษา
พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการท างานในด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลางในขอ้สวสัดกิารต่างๆ           
ทีบ่รษิทัก าหนดมคีวามเพยีงพอต่อความต้องการขัน้พืน้ฐาน และรายไดท้ีพ่นักงานไดร้บัในแต่ละเดอืนเพยีงพอส าหรบั
ใชจ้่ายตามอตัภาพและครอบครวั นอกจากน้ีปจัจยัดา้นค่าตอบแทนยงัจะส่งผลถงึความผูกพนัต่อองคก์ารทีเ่พิม่มากขึน้



 10 

ในทศิทางเดยีวกนัถงึ 2 ด้านอกีด้วยคอืความเต็มใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเต็มก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์ของ
องคก์ารและความตอ้งการทีจ่ะคงอยู่ไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร 
 2.  องคก์ารควรจะพจิารณาในการส่งเสรมิใหพ้นักงานมกีารพฒันาความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง  เช่น 
การฝึกอบรม การดูงาน อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การเปิดโอกาสใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในการท างาน          
ใหพ้นกังานมอีสิระในการควบคุมการท างานของตนเอง จากการศกึษาพบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพ
ชวีติในการท างานในด้านโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคลอยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าพนกังานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลางในขอ้ทีเ่กีย่วกบัการส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อพฒันาการท างาน  การ
ส่งเสรมิและสนับสนุนใหน้ าความคดิใหม่ๆ มาปรบัปรุงในการท างาน และความมอีสิระในการปฏบิตัหิน้าทีก่ารท างาน 
นอกจากนี้โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคลทีเ่พิม่มากขึน้ จะส่งผลถึงความผูกพนัต่อองคก์ารเพิม่มากขึน้ใน
ทศิทางเดยีวกนัถงึ 2 ดา้นคอืความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายขององคก์ารและความพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถ
เพื่อประโยชน์ขององคก์าร 
 3.  องคก์ารควรมนีโยบายใหพ้นักงานมโีอกาสพบปะผูบ้งัคบับญัชามากขึน้ โดยทีผู่บ้งัคบับญัชาต้องเปิดใจ
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็บุคลากร เพื่อบุคลากรจะไดแ้สดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการท างาน รวมไปถงึการ
ส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยมกีารจดัสมัมนา หรอืจดักจิกรรมเสรมิสร้างการท างานเป็นทมีของ
พนักงานท าให้พนักงานเกดิความสามคัคกีนัระหว่างเพื่อนร่วมงานกนัเองในองคก์ารส่งผลให้เกดิความร่วมมอืกนัใน
เวลาท างาน จากการศกึษาพบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการท างานในดา้นความสมัพนัธก์บั
บุคคลอื่นและการท างานร่วมกนัอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนักงานมคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัปานกลางในขอ้พนกังานไดร้บัการยอมรบัและไดร้บัความร่วมมอืในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน  นอกจากนี้การ
มีความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นและการท างานร่วมกนัที่ดีจะส่งผลถึงความผูกพนัต่อองค์การที่เพิ่มมากขึ้นในทิศทาง
เดยีวกนัในดา้นความตอ้งการทีจ่ะคงอยู่ไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร 
 4. องคก์ารควรประเมนิผลงานดว้ยความยุตธิรรม มกีารสนับสนุนพนักงานใหม้คีวาม กา้วหน้า รวมทัง้มี
การปรบัเลื่อนต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัผลงาน เพื่อใหพ้นักงานมคีุณภาพชวีติในการท างานในดา้นงานทีส่่งเสรมิความ
เจรญิเตบิโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานทีด่ยีิง่ขึน้เพราะจะสง่ผลถงึความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความตอ้งการทีจ่ะ
คงอยู่ไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร 
 5. องคก์ารไม่ควรปล่อยใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บัความกดดนัจากการปฏบิตังิานมากเกนิไป  ควรมกีารก าหนด
ชัว่โมงการท างานและปรมิาณงานทีเ่หมาะสม เพื่อหลกีเลีย่ง การทีต่้องคร ่าเคร่งอยู่กบังานจนไม่มเีวลาพกัผ่อน หรอืได้
ใชช้วีติสว่นตวัอย่างเพยีงพอ เพื่อใหพ้นกังานมคีุณภาพชวีติในการท างานในดา้นความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างาน
ทีด่ยีิง่ขึน้เพราะจะส่งผลถงึความผูกพนัต่อองค์การดา้นความต้องเต็มใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ก าลงัสามารถ
เพื่อประโยชน์ขององคก์าร 
 6. องค์การควรส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนได้มสี่วนร่วมในการท าประโยชน์คนืแก่สงัคม  ใหเ้จา้หน้าที่และ
ลูกจ้างได้ตระหนักถึงบทบาทขององค์การในฐานะเป็นองค์การหลกัในการช่วยเหลอืและรบัผิดชอบต่อสงัคม ท าให้
พนักงานรู้สกึว่าการได้ท างานที่องค์การของตนเองนัน้มคีุณค่าและเกดิความภูมใิจเพราะจะส่งผลถึงความผูกพนัต่อ
องคก์ารดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายขององคก์าร 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมกีารศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การในการวิจยัเชงิคุณภาพ
ควบคู่กนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเพิม่เตมิ และสามารถน ามาเป็นแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข 
 2.  ควรมีการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานและความผูกพนัต่อองค์การกบัปจัจยัอื่นเช่น ภาวะผู้น า           
การเพิม่ประสทิธผิลขององคก์าร การบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ารต่อไป 
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 3. ควรท าการศกึษาเพิม่เตมิในสว่นของกลุ่มตวัอย่างทีน่อกเหนือจากพนักงานบรษิทัเอกชน เช่น พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ เพื่อใหม้องเหน็ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างในการน ามาช่วยในการบรหิารและพฒันาองคก์าร 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารย ์ดร.
มนู ลนีะวงศ์ อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ครัง้นี้ ผู้วจิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ให้ค าปรกึษา
แนะน า ปรบัปรุง ขอ้บกพร่อง ท าใหง้านวจิยันี้มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้  
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พนิต กุลศริ ิที่เสยีสละเวลาในการให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
แกไ้ขเน้ือหาแบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตรท์ุกท่าน มหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ              
ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูต้ลอดจนใหค้วามช่วยเหลอื คอยอบรม สัง่สอนประสบการณ์ทีด่มีคีุณค่าแก่ผูว้จิยั ดว้ยดี
เสมอมา 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พีส่าวของผูว้จิยัและทุกคนในครอบครวัทีใ่ห้การสนับสนุนในการเลีย้งดู 
การศกึษา อบรมสัง่สอนใหผู้ว้จิยัมคีวามมุมานะ อดทน ดว้ยความรกั ความห่วงใย เสมอมา 
 ขอขอบคุณเพื่อนนิสติ MBA มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลือ เป็นทีป่รกึษา และให้
ค าแนะน าในการท าปรญิญานิพนธฉ์บบันี้มาโดยตลอด 
 คุณค่า คุณประโยชน์ และความดงีาม อนัพงึไดจ้ากปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องร าลกึ
พระคุณของบดิา มารดา ญาติๆ  และ บูรพคณาจารย์ ทีไ่ด ้ อบรมสัง่สอน ชีแ้นวทางทีด่ ี และมคีุณค่า สรา้งพืน้ฐาน
การศกึษาใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา  
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