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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการทํางานและความผูกพนัของพนักงาน บรษิทั 

ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จาํกดั โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนกังาน บรษิทั ดเีอชแอล ซพั

พลายเชน (ประเทศไทย) จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่าง และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา

ปรญิญาตรขีีน้ไป ตําแหน่งงานในระดบัผูป้ฏบิตังิาน อายุระหว่าง 26-33 ปี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001– 25,000 

บาท ประสบการณ์ในการทํางาน 0 - 3 ปี และมีสถานที่ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าวังน้อยมากที่สุด ผู้ตอบ

แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติในการทาํงานของพนกังาน บรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศ

ไทย) โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้น

ความรบัผดิชอบในงาน ด้านความสมัพนัต่อผู้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

ด้านการกําหนดขอบเขตและหน้าที่งาน ด้านการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ

ทาํงาน ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน และดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ ตามลําดบั 

คุณภาพชวีติในการทาํงานในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บรษิทั ดเีอชแอล ซพั

พลายเชน (ประเทศไทย) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนักงาน บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จํากัด

ประกอบดว้ยระดบัตําแหน่งและสถานทีป่ฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานพนักงาน

บรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จาํกดั แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 2. คุณภาพชวีติในการทํางานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน 

(ประเทศไทย) จํากดัโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็

ระดับดี ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบในงานด้านความสัมพันต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ด้าน

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ดา้นการกําหนดขอบเขตและหน้าทีง่าน ดา้นการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน ดา้น

ความก้าวหน้าในหน้าที่การทํางาน ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน และด้านการได้รบัค่าตอบแทนที่เป็น

ธรรมและเพยีงพอ ตามลําดบั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื ถ้าพนักงานมรีะดบัความคดิเหน็

เกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการทาํงานเพิม่ขึน้ จะทาํใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

 

คาํสาํคญั: พนกังาน คุณภาพชวีติ ความผกูพนั 

 

Abstract 

 

This research aims to study the relationship between the quality of working life and employee 

engagement DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. The sample size in this research is 400 employees of 

DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. A questionnaire is the tool for data collection. Statistics for data 

analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of variance, Brown-forsythe 

and Pearson product moment correlation coefficient. 

Results are as follows: Most respondents were female, single, held a Bachelor’s degree, 

working in the operation level, age between 26-33 years old, earning average monthly income of 15,001 

– 25,000 Baht, having work experience of 0-3 years and the work location is mostly the Wangnoi 

warehouse. The respondents had a good overall opinion toward the quality at working life of DHL. 

Considering each perspective, the respondents have a good opinion on the following: job responsibility, 

relationship with the supervisor and colleagues, work environment, scope of work and responsibilities, 

participation in the work, progress of work, development of human capacities and adequate and fair 

compensation. Overall the quality of working life is moderately and positively related with employees’ 

commitment at a statistical significance level of 0.01. 

 

Keywords: Employee, Quality of working life, Relationship 

 

บทนํา 
องคก์รจะบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายต่างๆ ที่ตัง้ไว้ใหไ้ดน้ัน้จะต้องมสี่วนประกอบของหลายๆ ปจัจยั

เขา้ด้วยกนั และปจัจยัสําคญัที่เป็นตวัขบัเคลื่อนที่ช่วยให้องค์กรดําเนินกจิการไปขา้งหน้าอย่างมปีระสทิธิภาพกค็ือ 

ทรพัยากรมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาวะการปจัจุบนั ในแต่ละองคก์รจะต้องเผชญิกบัการแข่งขนัทีรุ่นแรงตลอดกบั

จะต้องเจอกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์จงึเป็นส่วนสําคญัที่องค์กร

จะต้องบรหิารจดัการวางแผนพฒันาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความได้เปรยีบในเชงิการแข่งขนั องค์กรจะต้อง

สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน โดยจะต้องดูแลความสวสัดภิาพของพนักงานใหม้คีวามกา้วหน้าในหน้าที่การงาน และเป็น

การสร้างความมัน่คงให้กบัพนักงาน ก็จะทําให้เกิดความสําเร็จในองค์กรได้ อนัจะส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน และสรา้งผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพใหแ้ก่องคก์ร เมื่อพนักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์รพนักงานกพ็รอ้มทีจ่ะอุทศิ



3 
 

ตนในการทํางาน และจงรกัภกัดต่ีอองค์กร พนักงานกจ็ะไม่มองหางานใหม่ ด้วยเหตุน้ีการสร้างความผูกพนัองค์ของ

พนกังานจงึเป็นสว่นสาํคญัทีผู่บ้รหิารของแต่ละองคก์รจะตอ้งใหค้วามสาํคญั 

 ในสภาวะเศรษฐกิจในปจัจุบันมีปริมาณตลาดแรงงานขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการ

ขยายตวัของเศรษฐกจิในประเทศที่เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งการขยายตวัของเศรษฐกจิจะทําใหเ้กดิการจ้างแรงงานที่

เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในทุกภาคส่วนของธุรกจิต่างๆ การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร เพื่อคดัสรรบุคลากรทีม่คีวามรูใ้ห้

ตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร จงึเป็นสว่นสาํคญัทีจ่ะทาํใหอ้งคก์รไดร้บัประโยชน์สงูสุด และสิง่ทีส่าํคญัไม่น้อยไปกว่า

คอืการสรา้งคุณภาพชวีติในการทาํงานเพื่อใหบุ้คลากรเกดิความผูกพนัและความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร เพราะการสญูเสยี

บุคลากรให้แก่องค์กรอื่นนัน้ เท่ากบัว่าองค์กรได้สูญเสยีประสบการในส่วนนัน้ไปด้วย ในขณะเดยีวกนัองค์กรจะต้อง

เสยีเวลาในการคดัสรรบุคลากรใหม่และการฝีกอบรมและพฒันาพนักงานใหม่ อาจจะส่งผลใหก้ารบรหิารงานขององคก์ร

อาจสญูเสยีผลประโยชน์ได้อกีดว้ย เหตุน้ีองค์กรจะต้องสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัใหม้ากยิง่ขึน้ ด้วยการสรา้ง

คุณภาพชวีติในการทํางานใหเ้กดิขึน้กบัพนักงาน ในขณะเดยีวกนัจะต้องพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรเดมิเพื่อทดแทน

บุคลากรทีส่ญูเสยีไป อาจจะช่วยทาํใหอ้งคก์รบรหิารงานไดต่้อเน่ืองได ้

 จากการศกึษา (กุลวด ีเทศประทปี. 2544: 73) กล่าวว่า สาเหตุหลกั ๆ สองประการทีท่ําใหบุ้คลากร

ในระดบัปฏบิตัิการซึง่ไม่มคีวามผูกพนัต่อองคก์รแต่อย่างใด ไม่ได้รบัความพงึพอใจในเรื่องอตัราค่าจา้งและสวสัดกิาร

จากองคก์ร และประการต่อมาเป็นเรื่องของการวางแผน หรอืการกําหนดนโยบายขององคก์รเกี่ยวกบัการโยกย้ายงาน 

(พชิญากุล ศริปิญัญา 2545: 1-2) กล่าวว่า องคก์รจะพฒันาอย่างไรเพื่อจูงใจและส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองคก์รเกดิความ

ผูกพัน ยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององค์กรและพร้อมทุ่มเทพลังความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์ององค์กรขณะเดยีวกนักพ็ยายามรกัษาไวซ้ึ้งการเป็นสมาชกิภาพขององคก์ร ความผูกพนัต่อองค์กรจะ

ก่อใหเ้กดิความเชื่อและเกดิพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในดา้นดต่ีอองคก์ร บุคลากรทีม่คีวามผูกพนัต่อองคก์รจะปฏบิตังิานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ ลดพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค ์และปฏบิตังิานกบัองคก์รในระยะเวลายาวนานเท่าทีอ่งคก์รตอ้งการ 

 บริษัท ดีเอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จํากดั เป็นหน่วยงานเอกชนที่ให้บริการเกี่ยวกบั

ธุรกจิโลจสิตคิส ์ในทุกวนัน้ีมคีนเป็นปจัจยัหลกัในการขบัเคลื่อน ความสาํเรจ็ของดเีอชแอลขึน้อยู่กบัการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรมนุษย์ ทําอย่างไรเราจงึจะสามารถดงึดูดผู้คนใหม้าทํางานร่วมกบัเราและรกัษาไว้ให้อยู่กบัเรานานทีสุ่ด แต่

ไม่ใช่ทุกคนทีจ่ะเป็นได ้เราตอ้งการบุคลากรทีม่ศีกัยภาพและมคีวามเหมาะสมกบัวฒันธรรมและค่านิยมหลกัขององคก์ร 

หรือข้อเสนอที่มีคุณค่าจากนายจ้างน้ีจะช่วยให้เราได้มาซึ่งบุคลากรดังกล่าวเพื่อนํามาซึ่งความร่วมมือและสร้าง

ความสาํเรจ็ร่วมกนั แมว้่าบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จํากดั จะเป็นบรษิทัชัน้นําของโลกแต่กก็ําลงั

ประสบกบัปญัหาดา้นทรพัยากรบุคคลทีม่อีตัราการลาออกของพนกังานระหว่างปี 2553 – 2557 ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูถงึ 11.8 

เปอร์เซน็ต์ (อ้างองิขอ้มูลฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล บรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จํากดั) ส่งผลให้

บรษิทัตอ้งมค่ีาใชจ้่ายในการสรรหาคดัเลอืกพนกังานใหม่ อกีทัง้จะต้องมกีารพฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มทํางานเพื่อ

ทดแทนบุคลากรทีส่ญูเสยีไป จาํทาํใหผู้ท้าํวจิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์รของพนักงาน 

ดเีอชแอล ซพัพลายเชน โดยผูว้จิยัเลอืกพนักงานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จํากดั เป็นกรณีศกึษา 

เน่ืองจากมพีนกังานทีม่คีวามหลากหลายในดา้นตําแหน่งหน้าทีแ่ละประสบการณ์การทํางาน และสามารถนําผลทีไ่ดจ้าก

การศึกษาวิจยัในครัง้น้ีมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรให้ประสบ

ความสําเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล บรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้ และสามารถสร้างความได้เปรยีบในการ

แขง่ขนัใหแ้ก่องคก์ร ตลอดจนการรกัษาบุคลากรขององคก์รต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1.เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระดบัตําแหน่ง 

อายุ รายได้เฉลี่ย ประสบการณ์การทํางาน และและสถานที่ปฏิบตัิงาน ที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนกังานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จาํกดั  

2.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการทาํงานและความผกูพนัของพนกังานบรษิทั ดเีอช

แอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1ลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระดบัตําแหน่ง อายุ รายไดเ้ฉลี่ย 

ประสบการณ์การทาํงาน และสถานทีป่ฏบิตังิาน 

1.2 ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติในการทํางานของพนักงานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) 

จํากดั ได้แก่ ด้านการกําหนดขอบเขตและหน้าที่งาน ด้านความรบัผิดชอบในงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ

บรหิารงาน ด้านความกา้วหน้าและความมัน่คงในการทํางาน ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ด้านความ

มัน่คงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและดา้นความสมัพนัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ความผูกพนัทีม่ต่ีอองคก์รของพนักงานบรษิทั ดเีอชแอล 

ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. พนกังานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จาํกดั ทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัตําแหน่ง อายุ รายได้เฉลี่ย ประสบการณ์การทํางาน และและสถานที่

ปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานพนักงานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั แตกต่างกนั 

2. คุณภาพชวีติในการทํางาน ดา้นการกําหนดขอบเขตและหน้าทีง่าน, ดา้นความรบัผดิชอบในงาน, 

ดา้นการมสีว่นร่วมในการบรหิารงาน, ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน, ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน, 

ดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ, ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานและดา้นความสมัพนัต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลาย

เชน (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของประชากรศาสตร ์

ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป โดยความแตกต่างทาง 

ประชากรศาสตรจ์ะมอีทิธพิลต่อการสือ่สารลกัษณะประชากรศาสตร ์คอื (พรทพิย ์วรกจิโภคาทร. 2529: 312–315) 

 1. เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิูจน์ว่าคุณลกัษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญิงทีต่่างกนั 

ส่งผลให้การสื่อสารของชายและหญิงต่างกนั เช่น การวจิยัการชมภาพยนตร์โทรทศัน์ของเดก็วยัรุ่น พบว่าเด็ก

วยัรุ่นชายสนใจภาพยนตรส์งครามและจารกรรมมากทีสุ่ด ส่วนเดก็วยัรุ่นหญิงสนใจ ภาพยนตรว์ทิยาศาสตรม์าก

ทีส่ดุ แต่กม็งีานวจิยัหลายชิน้ทีแ่สดงว่าชายและหญงิมกีารสือ่สารและรบั สือ่ไม่ต่างกนั 
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 2. อายุ (Age) การจะสอนผูท้ีอ่ายุต่างกนัใหเ้ชื่อฟงั หรอืเปลีย่นทศันคตหิรอืเปลีย่นพฤตกิรรม 

นัน้มคีวามยากง่ายต่างกนั ยิง่มอีายุมากกว่าทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงัใหเ้ปลีย่นทศันคตแิละเปลีย่น พฤตกิรรมกย็ิง่ยากขึน้ 

การวจิยัโดย ซ.ีเมเบลิ (C. Maple 1993) และไอ แอล เจนิส และดเีรฟ์ (I.L. Janis; & D. Rife 1952) ไดท้าํการวจิยั

และใหผ้ลสรุปว่า การชกัจงูจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคนจะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้อายุยงัมคีามสมัพนัธ์

ของขา่วสาร และสือ่อกีดว้ย เช่น ภาษาทีใ่ชใ้นวยัต่างกนั กย็งัมคีวามต่างกนั โดยจะพบว่าภาษาใหม่ๆ แปลก ๆ จะ

พบในคนหนุ่มสาวสงูกว่าผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

 3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัมากที่มผีลต่อประสทิธภิาพของการ

สื่อสารของผู้รบัสาร ดงังานวจิยัหลายชิ้นที่ชี้ว่าการศกึษาของผู้รบัสารนัน้ทําให้ผู้รบัสารมพีฤติกรรมการสื่อสาร

ต่างกนัไป เช่น บุคคลทีม่กีารศกึษาสงูจะสนใจขา่วสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรบัสือ่สิง่พมิพม์าก 

 4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี รายได ้เชื้อชาติ

ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวัเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องที่ได้

พสิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละ พฤตกิรรมของคน 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตในการทาํงาน 

คุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นการรบัรู้ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกนัที่มีลกัษณะเป็นนามธรรมจึงมีผู้กําหนด

ความหมายคุณภาพชวีติในการทาํงานแนวคดิตลอดจนการกาํหนดปจัจยัตวับ่งชีคุ้ณภาพชวีติในการทํางานเพื่อใช้

ให้เป็นเกณฑ์การตดัสนิที่จะสามารถบอกได้ว่าบุคคลมีชวีติการทํางานที่มรีะดบัคุณภาพชีวติในการทํางานเป็น

อย่างไร ซึ่งได้มกีารปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอด คุณภาพชวีติในการทํางาน หรอื Quality of work life มี

ความสาํคญัอยางยิง่ในการทํางานในปจัจุบนัเพราะถอืว่าคนเป็นทรพัยากรทีส่าํคญัเป็นต้นทุนทางสงัคมทีม่คีุณค่า 

ในปจัจุบนัคนส่วนใหญ่ต้องเขา้สู่ระบบการทํางานต้องทํางานเพื่อให้ชวีติดํารงอยู่ได ้และตอบสนองความต้องการ

พืน้ฐานเมื่อคนต้องทํางานในทีท่ํางานครึง่หน่ึงของเวลาในแต่ละวนัของคนเราจะอยู่ที่ทีท่ํางานดงันัน้ ที่ทํางานจงึ

ควรมสีภาวะทีเ่หมาะสมทาํใหเ้กดิความสขุทัง้ร่างกายและจติใจ มคีวามรูส้กึมัน่คงความรูส้กึดงักล่าวควรจะเป็นสิง่ที่

คนทาํงานไดป้ระสบจากทีท่าํงาน (สนัต,ิ 2540) 

วอลตนั (Waton. 1973: 12-16) ได้ใหค้วามหมายคุณภาพชวีติ การทํางานไวว้่า เป็นลกัษณะ

ของการที่ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลกัษณะแนวทางความเป็น

บุคคล สภาพตวับุคคลหรอืสงัคม เรื่องของสงัคมขององค์กรที่ทําให้งานประสบผลสําเรจ็ ซึ่งสามารถวดัได้จาก

เกณฑ์ชี้วดั 8 ด้าน คอื ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม สภาพการทํางานที่ปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ ความก้าวหน้า 

และความมัน่คงในการทํางาน โอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเอง การทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับุคคล

อื่นๆ สทิธสิว่นบุคคล และความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 ชาญชยั (2535: 38) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวติในการทํางานไว้ว่า คุณภาพของความสมัพนัธ์

ระหว่างคนงานกบัสิง่แวดลอ้มของการทาํงานทัง้หมดพรอ้มทัง้มติทิางดา้นมนุษย ์(Human Dimension) ทีเ่พิม่เขา้

ไปเสรมิมติดิา้นเทคนิคและเศรษฐกจิและสนัต ิ(2540: 39-40) ไดก้ล่าวถงึคุณภาพชวีติในการทํางานไวว้่าเป็นสิง่ที่

คนเราจะสามารถทํางานไดอ้ยางเตม็ประสทิธภิาพ สามารถปรบัปรุงการเพิม่ผลผลติได ้โดยมคีวามพรอ้มทัง้ดา้น

ร่างกายและจติใจ ซึง่ถอืเป็นปจัจยัภายใน สาํหรบัปจัจยัภายนอกกค็อื สภาพแวดลอ้มในการทํางานจะเป็นสิง่ทีท่ํา

ใหค้นเรามคีวามสขุกบัการทาํงานเกดิความพงึพอใจในการทาํงาน 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ในการวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจยัได้ศึกษาความหมายของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัความผูกพนัต่อองค์กรโดย

รวบรวมและสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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 พอรท์เตอรแ์ละคณะ (Porter; et al., 1974: 604) ใหค้วามหมายว่าความผูกพนัต่อองคก์รเป็น

ความรูส้กึของบุคคลทีม่คีวามเชื่อยอมรบัในคุณค่าและเป้าหมายขององคก์รมคีวมามตัง้ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามทมีี

อยู่เพื่อองคก์รมคีวามปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะคงความเป็นสมาชกิขององคก์ร 

 เสตยีร ์(Steer. 1983: 62) ไดนิ้ยามความผกูพนัต่อองคก์รว่า เป็นความสมัพนัธอ์ย่างแรงกลา้ใน

การเป็นสมาชกิ และการมสีว่นร่วม (Involvement) ในองคก์รอย่างน้อย 3 ประการ คอื 

- ความผกูพนัอย่างแน่นแฟ้นทีม่ต่ีอองคก์รทีต่นเองทาํงานอยู่ 

- เป็นความเชื่ออย่างแรงกลา้ทีจ่ะยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร 

- มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อทําประโยชน์ให้กบัองค์กรและความ

ปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่การเป็นสมาชกิองคก์ร 

 มาวเดย ์และคณะ (Mowday; et al., 1979:  224 – 247) ใหค้วามหมายของความผูกพนัต่อ

องคก์รว่า เป็นการแสดงออกทีม่ากหว่าความจงรกัภคัดตีามปกต ิเพราะความผูกพนัจะเป็นความสมัพนัธท์ีเ่หนียว

แน่นและผลกัดนัใหบุ้คคลเตม็ใจทีจ่ะอุทศิตวัเองเพื่อการสรา้งสรรคใ์หอ้งคก์รเจรญิกา้วหน้าขนึ ดงันัน้อาจกล่าวได้

ว่าความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความรู้สกึที่ดขีองบุคคลที่มต่ีอองค์กรอย่างเหน่ียวแน่น โดยความรู้สกึทดีจีะทําให้

บุคคลแสดงออกมาในรปูของการปฎบิตัตินใหเ้กดิประโยชน์ โดยทีบุ่คลทีม่คีวามผูกพนัจะมพีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้ง

กบัเป้าหมายขององคก์รเสมอ 

 โสภา ทรพัยม์ากอุดม (2553: 14)  นิยามไวว้่า  ความผูกพนัต่อองคก์ร หมายถงึ การทีส่มาชกิ

ในองค์กรมคีวามผูกพนัและความซื่อสตัย์ต่อองคก์ร การยอมรบัเป้าหมาย ค่านิยมขององค์กร และการเป็นส่วน

หน่ึงขององคก์ร ตลอดจนความแน่ทีจ่ะคงไวซ้ึง่การเป็นสมาชกิภาพในองคก์รนัน้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

ประชากรที่ใช้ในการศกึษาและทําวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานบรษิัท ดีเอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศ

ไทย) จาํกดั มจีาํนวน 8,201 คน (ขอ้มลูจากฝา่ยบรหิารทรพัยากรบุคคล, พฤศจกิายน 2557) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาและทําวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานบรษิทั ดี

เอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จาํกดั มจีาํนวน 8,201 คน เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้

ผูว้จิยัไดค้าํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ Taro Yamane (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2548:194) โดยมรีะดบั

ความเชื่อมัน่อยู่ที ่95% และสดัสว่นของการคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ไดเ้ท่ากบั 5%การทําวจิยัครัง้น้ีจะไดก้ลุ่ม

ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

 

ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิจํานวน 244 คนคดิเป็นรอ้ยละ 61สถานภาพโสดจํานวน 247 คน

คดิเป็นรอ้ยละ 61.8 ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป จาํนวน 285 คนคดิเป็นรอ้ยละ 71.2 ตําแหน่งงานในระดบัผูป้ฏบิตังิาน 

จาํนวน 302 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.50 อายุระหว่าง 26-33 ปี จาํนวน 191 คนคดิเป็นรอ้ยละ 47.80 รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 15,001 – 25,000 บาทขึน้ไป จํานวน 188 คนคดิเป็นรอ้ยละ 47.00 ประสบการณ์ในการทํางาน 0 – 3 ปี 

จํานวน  232 คน คดิเป็นร้อยละ 58.0 และสถานที่ปฏบิตัิงานที่คลงัสนิค้าวงัน้อย จํานวน 150 คน คดิเป็น        

รอ้ยละ 37.5 
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2. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติในการทาํงานของพนกังานพนกังานบรษิทั ดเีอช

แอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จาํกดัโดยรวมอยู่ในระดบัดเีมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

มคีวามคดิเหน็ระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้นความรบัผดิชอบในงาน ดา้นความสมัพนัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน ดา้นการกําหนดขอบเขตและหน้าทีง่าน ดา้นการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน ดา้น

ความก้าวหน้าในหน้าที่การทํางาน ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนักงานและด้านการได้รบัค่าตอบแทนที่เป็น

ธรรมและเพยีงพอ ตามลาํดบั 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัสูง ได้แก่ พนักงานเต็มใจที่จะใช้ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ทีม่อีย่างเตม็ทีเ่พื่อใหง้านของบรษิทัประสบผลสําเรจ็ พนักงานรูส้กึว่าปญัหาของ

บรษิัทเปรยีบเสมอืนปญัหาที่ต้องช่วยกนัแกไ้ข พนักงานมคีวามพงึพอใจต่อนโยบายและรูปแบบการบรหิารงาน

ของบริษัท พนักงานรู้สกึมีความสุขที่ได้ทํางานที่บริษัทแห่งน้ีเปรียบเสมือนว่าบริษัทดีเอชแอลซพัพลายเชน 

(ประเทศไทย)เป็นบ้านหลงัที่สองของท่านพนักงานปรารถนาจะทํางานกบับรษิัทแห่งน้ีตลอดไปจนเกษียณอายุ

พนกังานยนิดทีีจ่ะร่วมงานกบับรษิทัแห่งน้ีแมอ้งคก์รอื่นจ่ายค่าตอบแทนทีส่งูกว่า และผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม

ผูกพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัตํ่าไดแ้ก่ ท่านรูส้กึไม่มคีวามภูมใิจและไม่ยนิดทีีจ่ะบอกกบัใครๆว่าท่านเป็นพนักงาน

คนหน่ึงของบรษิทัดเีอชแอลซพัพลายเชน (ประเทศไทย) ตามลาํดบั 

4. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนักงาน บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จํากัด

ประกอบดว้ย ระดบัตําแหน่ง และสถานทีป่ฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานพนักงาน

บรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จาํกดั แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

5. คุณภาพชวีติในการทํางานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน 

(ประเทศไทย) จํากดัโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็

ระดับดี ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบในงานด้านความสัมพันต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ด้าน

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ดา้นการกําหนดขอบเขตและหน้าทีง่าน ดา้นการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน ดา้น

ความก้าวหน้าในหน้าที่การทํางาน ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน และด้านการได้รบัค่าตอบแทนที่เป็น

ธรรมและเพยีงพอ ตามลําดบั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื ถ้าพนักงานมรีะดบัความคดิเหน็

เกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการทาํงานเพิม่ขึน้ จะทาํใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

  

สรปุผลและอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานบรษิัท ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จํากดั ที่มปีจัจยัส่วนบุคคล

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน และตําแหน่งงานในปจัจุบนั            

ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานพนกังานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จํากดั 

แตกต่างกนั 

 พนักงานบรษิัท ดีเอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย)ที่มีระดบัตําแหน่งแตกต่างกนัมคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่พนกังานใน

ระดบัผูบ้งัคบับญัชาจะมสีวสัดกิารมากกว่าในระดบัปฏบิตักิาร เช่นสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิการประกนัค่า

รกัษาพยาบาลจะมากกว่า รวมถงึโบนัสกจ็ะมากกว่าดว้ย จงึทําใหม้คีวามผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มี

ระดบั ซึง่สอดคลอ้งกะยผลงานวจิยัของ อุษณีย ์ธรรมสุวรรณ (2545) ไดศ้กึษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองคก์ารของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ที่กล่าวว่า บุคลากรที่มตีําแหน่งปฏบิตัิงานต่างกนั มี

ความผูกพนัธุ์ต่อองค์กรแตกต่างกนั อย่างมวีนิัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยระดบัหวัหน้ามคีวามผูกพนัสูง

กว่าระดบัปฏบิตักิาร 
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 พนกังานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จํากดัทีม่สีถานทีป่ฏบิตังิานแตกต่างกนัมี

ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวพ้นักงาน

ทีส่าํนกังานใหญ่ มคีวามผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม มากกว่าพนักงานทีค่ลงัสนิคา้วงัน้อยพนักงานทีค่ลงัสนิคา้บาง

นา และพนักงานปฏิบัติงานสถานที่อื่นๆ  ตามลําดับ ซึ่งอาจเป็นผลเน่ืองจากพนักงานที่สํานักงานใหญ่มี

สภาพแวดลอ้มทีท่าํงานดเีป็นสาํนกังาน ซึง่ต่างจากคลงัสนิคา้ ประกอบกบัสาํนกังานใหญ่ซึง่อยู่ในตวัเมอืงเดนิทาง

สะดวก ทาํใหเ้กดิความทุ่มเทในการทาํงาน โอกาสทีจ่ะเปลีย่นงานลดน้อยลง อกีทัง้องคก์รยงัมโีครงสรา้งตําแหน่ง

งานและเสน้ทางความก้าวหน้าที่ชดัเจน จงึส่งผลให้พนักงานที่สํานักงานใหญ่มคีวามผูกพนัต่อองค์กรมากกว่า

พนกังานทีต่ามคลงัสนิคา้  

 

 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชวีติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน

บรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จาํกดั 

 1. ดา้นการกาํหนดขอบเขตและหน้าทีง่านมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน

บรษิัท ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐาน

ทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักล่าวคอืถ้าบรษิทัไดม้กีารกําหนด

ขอบเขตการทาํงานของพนกังานชดัเจนใหอ้าํนาจตดัสนิใจในการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม และมกีารแจง้ขัน้ตอน

การทาํงานใหพ้นกังานไดร้บัทราบส่งผลทําใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 

วอลตนั (1973: 12-16) ทีก่ล่าวว่า การบรหิารจดัการทีใ่หเ้จา้หน้าทีไ่ดม้สีทิธปิฏบิตัติามขอบเขตทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

และแสดงออกในสทิธซิึง่กนัและกนั หรอืกาํหนดแนวทางในการทาํงานร่วมกนั 

 2. ด้านความรบัผิดชอบในงานมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท           

ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักล่าวคอืเมื่อพนกังานไดร้บัมอบหมายงานก็

จะทุ่มเทใหก้บังานนัน้ และใชค้วามพยายามอย่างเตม็ทีเ่พื่อใหอ้งคก์รประสบผลสาํเรจ็ สง่ผลทาํใหพ้นกังานมคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ แสงจนัทร ์(2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงานฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั ยมัเรสเทอรองสป์ระเทศไทย จํากดั พบว่า มเีพยีง

ปจัจยัจูงใจด้านความรบัผิดชอบในงานเท่านัน้ที่มีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัธ์ในองค์กร และสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ วรรณี บุญเผ่า (2554) ได้ศึกษาเรื่องปจัจยัคํ้าจุนและปจัจยัจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ

บุคลากรในองคก์รธุรกจิเวชภณัฑย์ารกัษาโรคแห่งหน่ึงพบว่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความกา้วหน้าในการ

ทํางาน ด้านความรบัผดิชอบในงาน ดา้นการยอมรบันับถอื มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัโดยรวมของบุคลากร 

ในองคก์ร 

 3. ด้านการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

บรษิัท ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนักล่าวคือ ถ้าผู้บงัคบับญัชาเปิด

โอกาสใหพ้นกังานเลอืกวธิปีฏบิตังิาน ใหโ้อกาสและมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ในการทํางาน และในทุกๆ ปี

จะเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคดิเหน็เพื่อนําไปปรบัปรุงแกไ้ขการทํางานให้ดขีึน้ ส่งผลทําให้พนักงานมี

ความผูกพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณิภา นิลวรรณ (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ความผูกพนั

ต่อองคก์ารของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

พบว่า การมสีว่นร่วมในการดาํเนินงานใหม้คีวามรูส้กึว่าตนเองเป็นสว่นหน่ึงขององคก์รมคีวามผูกพนัโดยรวมของ

บุคลากรในองคก์ร 
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 4. ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารทํางานมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน

บรษิัท ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐาน

ทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักล่าวคอื ถ้าหน่วยงานมตีําแหน่ง

หน้าทีพ่รอ้มทีจ่ะใหโ้อกาสทีพ่นกังานจะเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน พนักงานจะไดร้บัมอบหมายงานทีต่้องใช้

ความสามารถและมีเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานของการทํางานของพนักงาน ทําให้มีความมัน่ใจในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น จะส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สเตียร ์           

และพอตเตอร ์(Steers & Porter. 1974) ทีก่ล่าวว่า โอกาสความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานและประสบความสาํเรจ็

ในงาน ปจัจยัลกัษณะงานเป็นสิง่ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ จะเสรมิให้พนักงานมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์ารมากขึน้ตามที่พนักงานมกีารคาดหวงั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรนิญา ปูเต๊ะ (2552) ศกึษาเรื่อง 

คุณภาพชวีติในการทํางานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์าร : กรณีพนักงานธนาคารพฒันาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สํานักงานใหญ่) พบว่า ความมัน่คงและความก้าวหน้าในงานมี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารในทุกดา้นโดยพนกังานทีม่ผีลการปฏบิตังิานดเียีย่ม จะไดร้บัการพจิารณา

จากผูบ้งัคบับญัชา ทัง้ในเรื่องค่าตอบแทน และการเลื่อนตําแหน่งงานทีด่ขี ึน้อย่างชดัเจน 

 5. ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนักงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน

บรษิัท ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ พนักงานจะได้รับ

มอบหมายใหป้ฏบิตังิานทีม่คีวามสาํคญัทีจ่ะช่วยใหพ้ฒันาความรู ้ความสามารถ ความคดิ และทกัษะ ประกอบกบั

ในทุกๆ ปีองคก์รจะจดัใหม้กีารอบรมหรอืสมัมานาเพื่อพฒันาศกัษภาพในการทาํงานของพนักงาน และเปิดโอกาส

ใหพ้นกังานใชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการทํางานต่อหน่วยงาน จะส่งผลใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์าร

เพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรษสริ ิอาสาเสนีย ์(2546) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติในการทํางานของวศิวกร

ของบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) พบว่า วศิวกรยอมรบัว่าการพฒันาประสทิธภิาพในการ

ทํางานของตนเอง จะทําให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทัง้ยอมรบัว่าเมื่อได้รบัการพฒันา ฝึกอบรม 

สมัมนา ดงูานแลว้ วศิวกรรูส้กึว่างานสามารถปฏบิตังิานไดด้กีว่าเดมิ อยู่ในระดบัสงู ส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติในการ

ทาํงานดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารพนกังาน 

 6. ด้านการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร

ของพนกังานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักล่าวคอื ถ้าพนักงาน

ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัตําแหน่งและปริมาณงานที่รบัผิดชอบ ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงานที่มี

ลกัษณะใกล้เคียงกนัในบริษัทอื่น และค่าตอบแทนเพียงพอสําหรบัการใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจ จะส่งผลให้

พนกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัวฒัน์ โอสถอาํนวยโชค (2555) ศกึษาเรื่อง 

ปจัจยัจูงใจที่มคีวามสมัพนัธ์กบัคววามผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคอมพวิเตอร ์

กรณีศกึษาพนกังานบรษิทัทีป่รกึษาดา้นระบบคอมพวิเตอรแ์ห่งหน่ึง พบว่า ปจัจยัดา้นเงนิเดอืน ผลตอบแทน และ

สวสัดกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง โดยพนักงานขององคก์ารไดเ้งนิเดอืน 

ผลตอบแทน และสวสัดกิารในระดบัทีเ่หมาะสม ยุตธิรรม และเป็นที่น่าพอใจ กจ็ะมคีวามผูกพนัต่อองค์การมาก 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิวรรณ ศริคิณู (2542) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติในการทํางานกบัความผูกพนัต่อ

องคก์าร: ศกึษากรณี บรรษทับรหิารสนิทรพัยส์ถาบนัทางการเงนิ พบว่า พนกังานบรรษทับรหิารสนิทรพัยส์ถาบนั

ทางการเงนิ มคุีณภาพชวีติในการทาํงานดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรมอยู่ในระดบัปานกลาง 
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 7. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทั 

ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักล่าวคอื ถ้าหน่วยงานมอุีปกรณ์ เครื่องมอื 

เครื่องใช้ในการทํางานอย่างพอเพยีง หน่วยงานมีความสะอาดมคีวามปลอดโปร่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก

สภาพการทํางานเอื้ออํานวยต่อการมสีุขภาพอนามยัและความปลอดภยั จะส่งผลให้พนักงานมคีวามผูกพนัต่อ

องค์กรเพิ่มขึ้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ จกัรพนัธ์ อุณหประเสริฐกุล (2549) ที่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

คุณภาพชวีิตในการทํางานกบัความพึงพอใจในชวีิตความเป็นอยู่ของพนักงานแจกใบปลวิของบรษิัท เอเบิ้ลท ู

พบว่า คุณภาพชวีติในการทาํงานดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและปลอดภยัต่อสขุภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความ

พอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานแจกใบปลิว มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่ามากถึงปานกลาง ส่งผลให้

คุณภาพชวีติในการทาํงานดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและปลอดภยัมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร

พนกังาน 

 8. ดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร

ของพนกังานบรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักล่าวคอื ถ้าพนักงาน

สามารถขอคาํปรกึษาจากหวัหน้าหรอืเพื่อนร่วมงาน มคีวามพอใจทีจ่ะปฏบิตังิานกบัเพื่อนร่วมงาน และไดร้บัความ

ร่วมมอืจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างด ีจะสง่ผลใหพ้นกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์รสงูขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 

เฮอรบ์นิิค และออตโต (Hrebiniak; &Alutto.1972) พบว่า ความไวว้างใจระหว่างบุคคลจะมคีวามสาํคญัต่อทศันคติ

และพฤตกิรรมของผูท้ีอ่ยูร่่วมกนัในสงัคม การทีบุ่คคลเหน็ว่าสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ในองคก์รมลีกัษณะของการ

ร่วมมอืช่วยเหลอืเป็นมติรจะทาํให ้ผูป้ฏบิตังิานมคีวามรูส้กึผกูพนัต่อองคก์ร แต่ถา้องคก์รใดมลีกัษณะของการขาด

ความร่วมมอื หรอืมคีวามเป็นมติรน้อยกจ็ะทําใหบุ้คคลมคีวามผูกพนัต่อองคก์รตํ่า และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

วมิลรตัน์ อนิทะเสย์ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัของพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง 

กรณีศกึษา กลุ่มงานบรกิาร Corporate Cash Management พบว่า ด้านงานที่มโีอกาสปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่น

โดยรวม มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานสถาบนัการเงนิ โดยหากไดร้บัความร่วมมอืในเรื่อง

งาน และมกีารประสานงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดใีนการทาํงาน มผีลทาํใหพ้นกังานมคีวามพอใจมาก ทาํให้

พนกังานเกดิความรูส้กึผกูพนักบัองคก์รมากขึน้  

  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

การศกึษาวจิยัเรื่อง คุณภาพชวีติในการทํางานและความผูกพนัของพนักงาน บรษิัท ดีเอชแอล ซพั

พลายเชน (ประเทศไทย) จํากดั พบว่า พนักงาน บรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จํากดั มคีวาม

คดิเหน็ต่อคุณภาพชีวติในการทํางานอยู่ในระดบัปานกลางทัง้ 8 ด้าน และมีความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบั        

ปานกลาง แสดงให้เหน็ว่าพนักงาน บรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จํากดั มคีุณภาพชวีติในการ

ทาํงานในระดบัปานกลาง ซึง่เป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารทรพัยากรบุคคลและองคก์รให้

ประสบความสําเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล บรรลุวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้และยงัเป็นปจัจยัที่ผูบ้รหิาร

จําเป็นต้องรกัษาให้อยู่ในระดบัที่ดเีช่นน้ีหรอืดยีิง่ขีน้ เพื่อสร้างความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานใหส้งูขึน้ และรกัษาบุคลากรใหอ้ยู่กบัองคก์รต่อไป ดงันัน้ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1. จากการศกึษา พบว่า ความคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติในการทํางานของพนักงานบรษิทั ดเีอชแอล           

ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) ดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัตํ่าในขอ้การไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอสาํหรบั
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การใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกจิและค่าครองชพีในปจัจุบนั ดงันัน้ องค์กรควรจะกําหนดนโยบายการจ่ายค่าจ้าง

ค่าตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและค่าครองชพีในปจัจุบนัใหม้ากยิง่ขึน้ เพื่อให้

เพยีงพอกบัความเป็นอยู่ของพนกังาน ทาํใหคุ้ณภาพชวีติในการทํางานดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและ

เพยีงพอเพิม่ขึน้และยงัสง่ผลใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจและความผกูพนักบัองคก์รสงูขึน้ดว้ย 

2. จากการศกึษา พบว่า ความคดิเห็นต่อคุณภาพชวีติในการทํางานของพนักงานบรษิัท ดีเอชแอล          

ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบัตํ่าแต่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้

พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัตํ่าในทุกข้อองค์กรควรจดัหารเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทํางานให้

เพยีงพอ และปรบัปรุงสถานทีท่ํางานใหม้อีากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด แสงสว่างเพยีงพอเพื่อเอื้ออํานวยต่อการ

ปฏบิตัิหน้าที่ จดัสรรพืน้ที่ในการทํางานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของแต่ละหน่วยงาน และขยายพื้นทีใ่ห้เป็น

สดัสว่นเพื่อลดความแออดั 

3. จากการศกึษา พบว่า ความคดิเห็นต่อคุณภาพชวีติในการทํางานของพนักงานบรษิัท ดีเอชแอล            

ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) ดา้นความสมัพนัต่อผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดบัตํ่าองคก์ร

ควรส่งเสริมการทํางานเป็นทมี จดัอบรมการปฏิบตัิงานในรูปแบบของการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) 

เพื่อให้มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสนิใจร่วมกนั   มกีารจดักิจกรรมที่สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัอย่าง

สมํ่าเสมอ เพื่อเสรมิสรา้งความสามคัคแีละความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั ก่อให้เกดิความร่วมมอื ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั             

ทัง้ในการปฏบิตังิานและการอยู่ร่วมกนั 

4. จากการศกึษา พบว่า ความคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติในการทาํงานของพนักงานบรษิทั ดเีอชแอล ซพั

พลายเชน (ประเทศไทย) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ความกา้วหน้าของพนกังานกเ็ป็นสิง่สาํคญั หน่วยงานจงึควรเปิดโอกาสในการเจรญิเตบิโตแก่บุคลากรใหเ้ท่าเทยีม

กนั ควรใช้หลกัธรรมาภิบาล หรือการบรหิารจดัการที่ด ีเพื่อให้เกดิความยุติธรรมและสื่อสารให้กบัพนักงานได้

ทราบอย่างทัว่ถงึ ซึง่จะสง่ผลใหคุ้ณภาพชวีติของพนกังานในการทํางานดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการ

ทาํงานสงูขึน้ พนกังานเกดิความพงึพอใจและความผกูพนักบัองคก์รมากยิง่ขึน้  

5. จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการทาํงานในภาพรวมกบัความผกูพนัต่อองคก์ร

ของพนักงานบรษิัท ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย)พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง ดงันัน้

องคก์รควรมุ่งเน้นและใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพชวีติในการทาํงานทัง้ 8 ดา้นใหม้ากยิง่ขึน้ เพื่อนําไปเป็นแนวทาง

ในการพฒันาการบรหิารทรพัยากรบุคคลและองคก์ร และส่งผลใหพ้นักงานเกดิความพงึพอใจและความผูกพนักบั

องค์กรเพิม่สูงขึน้ เช่น กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้มคีวามเหมาะสมกบัตําแหน่งและปรมิาณงานที่

รบัผดิชอบ และสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและค่าครองชพีในปจัจุบนั ปรบัปรุงสถาพแวดลอ้มในการทํางานใหด้ี

ยิง่ขึน้ ส่งเสรมิการทํางานเป็นทมี มมีกีารจดักจิกรรมทีส่รา้งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้

สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัใหแ้ก่องคก์รและยงัดงึดดูและรกัษาบุคลากรขององคก์รไวไ้ดต้ลอดไป 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆ ทีอ่าจมคีวามสมัพนัธ ์หรอือาจส่งผลกบัความผูกพนัต่อองคก์รในดา้น

ต่างๆ เช่น ความเครยีด วฒันธรรมองคก์ร ภาวะผูนํ้า เป็นต้น เพื่อทําใหอ้งคก์รสามารถนําผลการวจิยัมาปรบัปรุง

การบรหิารทรพัยากรบุคคลและองคก์รใหเ้กดิประสทิธภิาพในการทาํงานยิง่ขึน้ 

2. งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพียงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านัน้ ดงันัน้ควรทําการศึกษาวิจัยอย่าง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากความคดิเหน็ และความพงึพอใจของพนักงานในดา้นต่างๆ มโีอกาสทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป อาจ
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ส่งผลให้ความผูกพนัต่อองค์กรเปลี่ยนแปลงไปดว้ย ดงันัน้การทําวจิยัอย่างต่อเน่ืองจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถหา

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภายในองคก์รไดท้นัต่อสถานการณ์ในปจัจุบนั 

3. ในการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป ควรใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยให้มีความหลากหลายและ             

กวา้งขวางขึน้ นอกเหนือจากการใชแ้บบสอบถาม เช่นการสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชงิลกึประกอบกบัขอ้มูล          

ทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามซึง่จะสง่ผลทาํใหก้ารศกึษาวจิยัเกดิความสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

4. จากผลการศกึษาพบว่าการแจกแจงความถี่ของอตัราเงนิเดอืนไม่มกีารกระจายตวัจงึไม่สามารถ

ศึกษาปจัจัยด้านรายได้ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ดังนัน้ในการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป            

จึงเสนอแนะให้กระจายตัวแบบสอบถามให้ทัว่ทุกกลุ่มตัวอย่างก่อนนํากลับมาทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ 

(Reliability) ไม่ควรกระจุกอยู่ทีใ่ดทีห่น่ึง 

 

ประกาศคณูุปการ 

สาร นิพนธ์ฉบับ น้ีสํ า เ ร็จ ลุ ล่ ว งด้วยดีด้วยความก รุณาและความช่ วย เหลืออย่ า งยิ่ ง ของ                 

อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้วามอนุเคราะห์

ในการใหค้าํปรกึษา ตรวจทาน แกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหค้วามรู ้ขอ้คดิเหน็รวมทัง้ใหค้าํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ 

จนผูว้จิยัสามารถดาํเนินการวจิยัจนสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์สนัติ เติมประเสริฐสกุล อาจารย์ ดร.ภาวตั อุปถัมภ์เชื้อ และ

คณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ไดก้รุณาอบรม สัง่สอนประสทิธปิระสาทวชิาความรู ้ทัง้

ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏบิตัิที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผู้วิจยั และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่

โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอด

ระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอื

ในการตอบคาํถามสาํหรบัการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

สุดท้ายน้ีผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณบดิามารดาและครอบครวัของผู้วิจยัที่เล็งเห็นความสําคญัของ

การศกึษามาโดยตลอดและสนับสนุนรวมทัง้ช่วยเหลอืในทุกๆดา้นเพื่อเอือ้อํานวยใหผู้ว้จิยัไดด้ําเนินการศกึษาได้

อย่างเตม็ทีแ่ละเสรจ็สมบูรณ์ขอขอบคุณเพื่อนๆ จากภาควชิาการจดัการ X-MBA 13 ทุกท่านทีไ่ดม้อบมติรภาพ

และความจรงิใจรวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัมาโดยตลอดและสดุทา้ยขอขอบคุณกําลงัใจทีด่จีากผูเ้กีย่วขอ้ง

ทุกท่านที่ทําให้ผู้วิจยัสามารถผ่านเวลาอนัยากลําบากจากทัง้ภาระหน้าที่การงานและการศึกษามาได้อย่างดี

คุณประโยชน์ใดทีไ่ดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัขอมอบใหทุ้กท่านทีม่พีระคุณแก่ผูว้จิยัและขอใหทุ้กท่านประสบ

แด่ความสขุความเจรญิสบืไป 
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