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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ 

การศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและแผนกสังกัดที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพชีวิตในการท างานและความ

ภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 2. ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความ

ภักดีของพนักงานเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานในบริษัทที่อยู่ในต าแหน่งปฏิบัติการณ์จนถึงผู้จัดการของ

บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งจ านวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์

โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในระดับมาก ในส่วน

ของการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า 1. พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. พนักงานท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 

3. พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีความภักดีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. ความผูกพันต่อองค์กรมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในระดับสูง อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 5. 

ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อความภักดีของพนักงานในระดับสูงมาก อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 

0.01 6. คุณภาพชีวิตในก1ารท างานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อความภักดีของพนักงานในระดับสูง อย่างมีนัยทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01  

 

ค าส าคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพชีวิตในการท างาน ความภักดีต่อองค์กร 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research are as follows: (1) to study the demography factors, including age, 

gender, status, education, income, duration of work and the affiliated departments affecting the 

organizational commitment of the quality of working life and the organizational loyalty of the employees 

in a case study of a chemical trading company in Bangkok; (2) to study the relationship between 

organizational commitment and the quality of working life; and (3) to study the relationship between the 

quality of working life and organizational loyalty. The sample in this research consisted of 150 employees 

in operations and managerial positions in a chemical trading company in Bangkok. A questionnaire was 

utilized to collect the data. The statistical analysis included percentage, mean, standard deviation, an 

independent sample, a t-test, One-way Analysis of Variance and Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient. The research results revealed that the employees of a chemical trading company in Bangkok 

had attitudes towards organizational commitment and the quality of working life related to organizational 

loyalty at a high level. The results of the hypothesis testing were as follows: (1) the differences in terms 

of the gender of the employees were quality of working life at a statistically significant level of 0.05; (2) 

employees in different demographic groups differed in terms of organizational commitment; (3) the 

differences between the genders of employees were different in terms of organizational loyalty at a 

statistically significant level of 0.05; (4) the organizational commitment was at a high level of relevance, in 

the same direction with the quality of working life at a statistically significant level of 0.01; (5) 

organizational commitment was at a very high level of relevance and in the same direction, organizational 

loyalty was at a statistically significant level of 0.01; and (6) the quality of working life was at a high level 

of relevance and in the same direction with organizational loyalty at a statistically significant level of 0.01.  

 

Keywords: Organizational Commitment, Quality of Working Life, Organizational Loyalty 

 

บทน า 
ทรัพยากรมนุษย์เป็น 1 ในองค์ประกอบของการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) 

วัสดุสิ่งของ (Material) การจัดการ (Management) ตลาด (Market) เครื่องจักร (Machine) วิธีการท างาน (Method) และ
เวลา (Minute) หรือ 8M’s ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าที่สุดในองค์กร โดยมิลโกวิชและโบดริว (Milkovich และ Boudreau, 1991) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ผลิต
สินค้าและบริการ การควบคุมคุณภาพ การตลาด การบริหารการเงิน การก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ส าหรับองค์กร 
ดังนั้นการที่องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลกรในองค์กรมีความพร้อมที่จะทุ่มเทการท างานให้องคกร์
สามารถด าเนินตามนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย หลายองค์กรจึงให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรกตั้งแต่การวางแผนก าลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์การ พร้อมทั้งพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถไว้กับองค์กรให้มากที่สุดและยาวนานที่สุด 



3 
 

 
 

องค์กรควรให้ความส าคัญกับความรู้สึก จิตใจของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งสร้างความผูกพันของ
พนักงาน (Employee Engagement) จะท าให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นและอุทิศตนเพื่อความส าเร็จขององค์การ ส าหรับ
แนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กรตามแนวคิด มาว์เดย์ , สเตียร์ส และพอร์ตเตอร์ (Mowday, Porter, and Steers, 
1982) คือ การพัฒนาแนวทางการบริหารให้พนักงานเกิด 3 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายค่านิยมองค์กร 
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์กร 

ซึ่งเมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนท างาน
ในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข เนื่องจากมุนษย์เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในขณะที่คุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนักงานท่ีดี (Quality of work life) มีผลต่อการท างาน กล่าวคือ ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกดีต่อตนเอง เกิดความรู้สึก
ที่ดีต่องาน มีความสุขในการท างาน และท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์ ส่งเสริมสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้าสามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมทั้งลดปัญหาการขาดงาน การลาออก และส่งเสริมให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542) 

ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน (Organizational commitment) เป็นความรู้สึกและการแสดงออกของ
พนักงานที่เคารพต่อองค์กร มีความเต็มใจปฏิบัติงานและอุทิศตนต่อองค์กรมีความผูกพันมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กรรู้สึก เป็นเจ้าของมี
ความตั้งใจจะท างานอยู่กับองค์กรตลอดไป 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคมีพฤติกรรมรักสวยรักงามพร้อมกับการ
ดูแลสุขอนามัยมากข้ึน ส่งผลให้สินค้าหมวดดูแลผิวพรรณและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนายภู
สิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า แนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมและ
วิตามินทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นท่ีท าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพเพิ่มมากข้ึน (ประอรพิต กัษฐ์วัฒนา, 2564) ด้านเกศมณี เลิศกิจจา 
นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย ประเมินแนวโน้มตลาดเครื่องส าอางป  พ.ศ. 2565 เติบโต 4% และป  พ.ศ. 2566 เติบโต 
5% (สาวิตรี รินวงษ์, 2564) ท าให้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเห็นถึง
ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและคู่ควรกับการรักษาและพัฒนามากท่ีสุดก็คือทรัพยากรบุคคล 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน เสริมสร้างให้พนักงานมีความผูกพันและ
ความภักดีในองค์กรน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและ

แผนกสังกัดที่มีผลต่อความผกูพันต่อองค์กร คุณภาพชีวิตในการท างานและความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัด

จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมองค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร กับคุณภาพชีวิตใน

การท างานประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการ

พัฒนาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองค์กร การบูรณาการทางสังคม 
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ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์

แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความภักดี ประกอบด้วยด้านพฤติกรรม ด้ านจิตใจ 
ด้านความคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดที่แตกต่างกันมี

คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 

2. พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและแผนกท่ีสังกัดที่แตกต่างกันมีความ

ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

3. พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและแผนกท่ีสังกัดที่แตกต่างกันมีความ

ภักดีแตกต่างกัน 

4. ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร ความเต็มใจที่จะ

ทุ่มเทเพื่อองค์กร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร ความเต็มใจที่จะ

ทุ่มเทเพื่อองค์กร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของ

บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะ

และปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองค์กร 

การบูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคมมีความสัมพันธ์ต่อความภักดี

ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) กล่าวถึง แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับประชากรศาสตร์ว่า ในองค์กรจะประกอบด้วยบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี

พฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกัน โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการท างานของบุคคล จะเป็นดังนี้ 

1. อายุการท างาน (Age and Job Performance) พนักงานท่ีมีอายุมากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสูง ท าให้

เกิดผลผลิตสูง ซึ่งมีความคิดที่จะไม่ลาออก รวมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ และขาดงานน้อยกว่าพนักงานท่ีมีอายุน้อย 

2. เพศกับการท างาน (Gender and Job Performance) เพศชายและหญิงจะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาใน

การท างานไม่แตกต่างกัน แต่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน 
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3. สถานภาพสมรสกับการท างาน (Marital Status and Job Performance) พนักงานท่ีสมรสแล้วจะขาดงาน และ

มีอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด 

4. ความอาวุโสในการท างาน (Tenure and Job Performance) ผู้อาวุโสในการท างานหรือผู้ที่มีอายุงานมากจะมี

ผลงานสูงกว่าพนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่า 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร มาว์เดย์, สเตียร์ส และพอร์ตเตอร์ (Mowday et al., 1979) 

น าเสนอแนวคิดเรื่องความผูกพันต่อองค์กรซึ่งเน้นที่อารมณ์ความรู้สึกของพนักงานที่ยึดมั่นต่อองค์กร โดยพัฒนาแนวทางการ

บริหารให้พนักงานเกิด 3 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่  

1.ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร คือ บุคลากรมีทัศนคติต่อองค์กรในเชิงบวก 

ยอมรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร คิดว่าเป้าหมายตนเป็นเป้าหมายเดียวกันกับองค์กร  

2 ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร คือ การที่บุคลากรพยายามท างานอย่าง

เต็มความสามารถเพื่อองค์กร พร้อมที่จะท างานให้เกิดผลประโยชน์ เพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จ 

3 ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร คือ บุคลากรมีความต้องการที่จะ

ปฏิบัติงานในองค์กร ภาคภูมิและยินดีที่ได้รว่มงานในองค์กร มีความจงรักภักดีต่อองค์กร  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน วอลตัน (Walton, 1975) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการ

ท างานว่า เป็นกระบวนการท างานที่ตอบสนองต่อความต้องการ ความปรารถนา และความพึงพอใจของบุคคล โดยพิจารณา

จากลักษณะส่วนบุคคล หรือสภาพสังคมในองค์กรที่ท าให้งานประสบความส าเร็จ ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่  

1.ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คือ บุคลากรในองค์กรได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ 

อย่างพอเพียงในการด ารงชีวิตตามค่าครองชีพและเป็นธรรม 

2.สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย คือ บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานในสถานที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตราย

หรือมีความเสี่ยงภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงมีอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมท่ีอ านวยความสะดวกในการท างาน 

3.โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  คื อองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

4.โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน คือ บุคลากรในองคกร์มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ มีความมั่นคง ใน

ต าแหน่งและรายได้ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของเพื่อมร่วมงาน ครอบครัวและสังคม 

5.ธรรมนูญในองค์กร คือ องค์กรมีการด าเนินงานท่ียึดหลักความยุติธรรม มีความเสมอภาค เคารพในสิทธิส่วนบุคคล

ของพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

6.ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน คือ บุคลากรในองค์กรสามารถแบ่งเวลาในด าเนินชีวิตระหว่างการท างาน

และชีวิตส่วนตัวอย่างมีความสมดุล 

7.การบูรณาการทางสังคม คือ บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือและยอมรับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ท าให้

รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า รวมถึงการมีบรรยากาศการท างานท่ีดี ไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีอคติ และการท าลายซึ่งกันและกัน 

8.ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม คือ องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการยอมรับ และเป็นองค์กรที่ท า

ประโยชน์เพื่อสังคม ส่งผลให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในอาชีพและองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีต่อองค์กร อารีย์รัตน์ หมั่นหาทรัพย์ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ความจงรักภักดีต่อ

องค์กร หมายถึง ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะท างานเพื่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ทาง

จิตใจที่บุคลากรรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความรู้สึกว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการท างานของตนเอง มีความ
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สอดคล้องกับองค์กร ท าให้บุคลากรยอมรับเป้าหมายขององค์กรมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร มีความต้องการที่จะรักษาการเป็น

สมาชิกขององค์กรไว้ เพื่อท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยก าหนดเกณฑ์การวัดที่ชัดเจนใน 4 ด้าน ได้แก่  

1.ด้านจิตใจ คือ การที่บุคลากรรู้สึกเช่ือมั่นและความไว้วางใจของบุคลากรที่แสดงออกถึงความภักดีต่อองค์กรและ

ผู้บังคับบัญชาในสังกัด 

2.ด้านความคงอยู่ คือ ความรักท่ีจะท างานกับองค์กร มีความพึงพอใจในบริษัท ภูมิใจในการเป็นสมาชิกและรู้สึกเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร โดยรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร พร้อมที่จะปกป้องและรักษาช่ือเสียงขององค์กร 

3.ด้านบรรทัดฐาน คือ เป็นความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อองค์การ อันเกิดจากหน้าที่หรือความรับผิดชอบต่างๆ 

และความรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณ ท าให้รับรู้ว่าต้องจงรักภักดีและเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 

4.ด้านพฤติกรรม คือ การแสดงออกถึงความต้องการเป็นสมาชิกขององค์กร ไม่อยากย้ายไปจากองค์กรและปรารถนา

ที่จะคงเป็นสมาชิกขององค์กรตลอดไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ เคราะห์ ข้อมู ล เชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิดและเว็บไซต์อื่นๆ ท่ีใช้

เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

พนักงานในระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้จัดการของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งเพศชายและหญิง เนื่องจากเป็นประชากรที่มีอัตราการลาออกมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยทราบจ านวนที่แน่นอน รวมกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 212 คน เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร 

ยามาเน่ (Yamane, 1970) โดยมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้อยู่ที่ 5% กลุ่มตัวอย่าง

เท่ากับ 139 คน และส ารองเพิ่มไว้ 11 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง 2 

ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษา ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของ
พนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา อายุงานและแผนกที่สังกัด จ านวนทั้งหมด 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพัน ได้แก่ 1) ด้านความเช่ือ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
2) ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือองค์กร 3) ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร จ านวน 17 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
2) ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 3) ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 4) ด้านโอกาสใน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 5) ด้านธรรมนูญในองค์กร 6) ด้านการบูรณาการทางสังคม 7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 8) ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม จ านวน 47 ข้อ  
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ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดี ได้แก่ 1) ด้านจิตใจ 2) ด้านความคงอยู่ 3) ด้านบรรทัดฐาน 4) ด้าน
พฤติกรรม จ านวน 24 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา อายุงานและ

แผนกที่สังกัด โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

2.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพชีวิตในการท างาน และความภักดีต่อองค์กร 

โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

3.การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-Way Analysis of Variance (One-Way 

ANOVA และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงาน

เอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 58 มีอายุอยู่ในช่วง 27 - 34 ป  จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000 - 20,999 

บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีระยะเวลาใน

ปฏิบัติงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ป  จ านนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 50 สังกัดแผนกพนักงานขายและผู้ช่วยพนักงงานขาย 

จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเอกชน

ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความผูกพันในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.25 ส่วนด้านความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และด้านความปรารถนา

ในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านการบูร

ณาการทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านโอกาสใน

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.88 ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ด้านธรรมนูญในองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านค่าตอบแทน

ที่เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีต่อองค์กร พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่ง

หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรม 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านบรรทัดฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และด้านความคงอยู่ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 มากตามล าดับ 
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ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะ

ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดที่แตกต่างกันมี

คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ แต่พนักงานเอกชนฯ ที่มีอายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและแผนกที่

สังกัดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะ

ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดที่

แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดที่แตกต่างกัน 

มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะ

ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดที่

แตกต่างกันมีความภักดีแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่พนักงานเอกชนฯ ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและแผนกท่ีสังกัดไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 4 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตใน

การท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพัน

ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในระดับสูง อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.705 ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 5 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรมี

ความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับสูง

มาก อย่างมนีัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.818 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 6 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อม

ที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญ

ในองค์กร การบูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคมมีความสัมพันธ์ต่อ

ความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ

ชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
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กรุงเทพมหานคร ในระดับสูง อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.802 ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของ

พนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะ

ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดที่แตกต่างกันมี

คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า พนักงานเพศชายมีคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพแวดล้อมที่ถูก

ลักษณะและปลอดภยั ด้านธรรมนูญในองค์กร และด้านการบูรณาการทางสังคม มากกว่าเพศหญงิ เนื่องจากความแตกต่างของ

เพศที่แตกต่างกัน จะส่งผลเรื่องของความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออก และการสื่อสารของบุคคลแตกต่างกัน จึงส่งผล

ให้คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัชชา ธงชัย (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะงานและ

ความผูกพันต่อองค์การที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานเอกชนที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

จุฑาทิพย์ วรรณลักษณ์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานองค์การเภสัชกรรม พบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคล 6 ด้าน คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะ

ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดที่

แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน อายุ

งานและแผนกที่สังกัดที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก

บริษัทมีนโยบายที่เปิดกว้าง ไม่กีดกันและยอมรับความหลากหลาย ปฎิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

เช่น การให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และมีโอกาสก้าวหน้าในการท างานท่ีวัดจากความสามารถ จึงส่งผลให้พนักงานมี

ความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับธัญชนก เชิงศักดิ์ศรี (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการท างาน 

ลักษณะของงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟร

เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาการท างานแตกต่างกันมีความผูกพันของพนักงานเอเซอร์

คอมพิวเตอร์ จ ากัด ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับธีรินทร์ มะระกานนท์ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตในการ

ท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดลพบุรี พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ

สมรถ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การด้านเช่ือมั่น
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และยอมรับเป้าหมาย ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอยางเต็มก าลังสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ ด้านความ

ต้องการที่จะคงอยู่ไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ และความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 3 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะ

ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดที่

แตกต่างกันมีความภักดีแตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานเอกชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับศจี ทวี (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ

ความภักดีต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ซิโน -ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน โดยที่เพศชายมีความภักดีต่อ

องค์กรโดยรวมมากกว่าเพศหญิง ส่วนพนักงานที่มีอายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและแผนกท่ีสังกัด

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับนันทพร ชวนชอบ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่

ส่งผลให้บุคลากรมีความจงรักภักดีกับองค์การอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พบว่า ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ และประเภทต าแหน่งที่ด ารง

อยู่ ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

สมมติฐานข้อที่ 4 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตใน

การท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง

สอดคล้องกับสหรัฐ อินทจักร (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความ

ผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานและลูกจ้างในสังกัดฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ พบว่า คุณภาพ

ชีวิตในการท างาน ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร หากพนักงานและลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตในการท างานสูง จะ

ส่งผลให้ความผูกพันองค์กรสูง เพราะพนักงานและลูกจ้างต่างต้องการความมั่นคงในการท างาน ต้องการความเคารพและ

ยอมรับในสังคม การมีความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรหรือหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ได้รับการพัฒนาทักษะ

ความสามารถ รวมไปถึงมีสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว องค์กรมีความยุติธรรม เท่าเทียมและเสมอภาคกันจะ

ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

สมมติฐานข้อที่ 5 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของ

บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากบริษัทมีวัฒนธรรม

องค์กรแบบครอบครัว ดูแล สนับสนุนพนักงาน เกิดเป็นค่านิยมที่ทุกคนเคารพเช่ือฟัง ท าให้มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่

แน่นแฟ้นเป็นกันเอง เชื่อว่าความส าเร็จขององค์กรและของตนเองเป็นเป้าหมายเดียวกัน หากองค์กรประสบความส าเร็จ ก็จะ

ได้รับสิ่งตอบแทนจากองค์กรด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญธิภา แก้วแสง (2559) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความ
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ผูกพันต่อองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผล

การศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กร พบว่า โดยรวมความผูกพันต่อ

องค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง 

สมมติฐานข้อที่ 6 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อม

ที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญ

ในองค์กร การบูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคมมีความสัมพันธ์ต่อ

ความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของ

บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเพราะองค์กรตอบสนอง

ความต้องการของพนักงานอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นรายได้ สวัสดิการ มีสภาพการท างานที่เอื้ออ านวย เหมาะสมและ

ปลอดภัยต่อการท างาน สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความสามารถ มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบกับมีสังคมในองค์กรที่ดี 

ท าให้พนักงานมีความรู้สึกพอใจในในการท างาน ส่งผลให้เกิดเป็นความภักดีต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณิชกานต์ 

เพชรปานกัน (2559) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความภักดีต่อองค์การของพนักงานสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับ

ความภักดีต่อองค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารควรน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานมาใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการ และก าหนดนโยบายการบริหารงานท่ีจะท าให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันและความภักดีต่อ

องค์กร วางนโยบายที่สามารถสร้างความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรให้พนักงานทั้งเพศชายและหญิง พร้อมกับช้ีแจง

นโยบายด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงานอย่างชัดเจน (Career Path) เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ถึงเส้นทางความก้าวหน้าของ

ตนเอง และสร้างความรู้สึกมั่นคงในอาชีพ 

2. ผู้บริหารควรมีนโยบายและแนวทางต่างๆ ที่สามารถสื่อสารและสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร 

เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีคิดด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กรในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้บริหารควรรักษาระดับ

ความผูกพันนี้ไว้ โดยจัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

และพัฒนาเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารไปสู่พนักงานในทุกระดับ อีกทั้ง

ผู้บริหารควรสร้างความเช่ือมั่นให้กับพนักงาน โดยให้ความเป็นธรรม ให้ความช่วยเหลือพนักงาน สร้างภาพลักลักษณ์ของ

องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน 

3. ผู้บริหารองค์กรควรก าหนดเกณฑ์การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเหมาะสมและ

ยุติธรรม ควรให้ความส าคัญเพิ่มเติมกับวุฒิบัตรทางการศึกษาการศึกษาและทางด้านวิชาชีพที่จ าเป็น ทั้งนี้รวมถึงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมมีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรม จะก่อให้เกิด

ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรในอนาคต เนื่องจากพนักงานมีความคิดเห็นในเรื่องเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับ

หน้าท่ีที่รับผิดชอบ และเพียงพอส าหรับรายจ่ายในระดับปานกลาง พร้อมทั้งพนักงานมีความกังวลเกี่ยวกับการท างาน แม้ว่าจะ

อยู่ในช่วงพักผ่อนหรือใช้เวลาส่วนตัว ดังนั้นผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาควรใส่ใจ ให้ความช่วยเหลือ และหมั่นติดตามการ

ปฏิบัติงานของพนักงานภายใต้สังกัดของตนเอง ปรับปรุงและสนับสนุนการท างานให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับการ
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เปลี่ยนแปลงของโลกและคู่แข่งในปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งเรื่องการท างานและการด ารงชีวิต ซึ่งเป็น

สิ่งจูงใจให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร มีความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งยังส่งผลต่อความ

ผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร 

4. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในเรื่องค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น มีการประเมินจากต าแหน่งงาน และ

เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน เพื่อน ามาวิเคราะห์โครงสร้างอัตราเงินเดือนว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่ ถ้ายังไม่เหมาะสมก็ควรพิจารณาปรับฐานโครงสร้างเงินเดือน จัดให้มีโครงสร้างเงินเดือนที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อเป็นการ

สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน พร้อมทั้งจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้เพียงพอต่อการครองชีพของพนักงานเมื่อมีอายุ

งานมากข้ึน เพื่อสร้างความจงรักภักดีให้แก่พนักงานไม่ให้ตัดสินใจลาออกเมื่อได้รับข้อเสนอเงินเดือนท่ีสูงกว่า ประกอบกับควร

สื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงสถานภาพของบริษัท ทั้งความเจริญก้าวหน้าในผลประกอบการ หรือการลดลงของผล

ประกอบการ รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินกิจการต่อไปได้ของบริษัท ซึ่งต้องอาศัย

ความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงาน เพื่อแสดงให้พนกังานเห็นความส าคัญของตัวเองต่อบริษัท 

 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจาก ผศ. ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่คอยให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการท าสารนิพนธ์ครั้งนี้ 

ตลอดจนการช้ีแนวทางและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ท่ีนี้

ด้วย รวมถึงขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล และอาจารย์ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ พร้อมทั้งแนะน าแนวทางข้อเสนอแนะต่างๆ 

เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์แก่การท างานสารนิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้อนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลและสละเวลาในการตอบแบบสอบถามที่

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อีกท้ังก าลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว เพื่อนนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้ทั้งหมด จึง

ขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทกรณีศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ต้องการ

ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพัน คุณภาพชีวิตในการท างานและความภักดีต่อองค์กร ทั้งนี้หากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด 

ผู้วิจัยขอกราบ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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