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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับรูปแบบสวัสดิการ ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานและระดับความ
ผูกพันของพนักงาน 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นความผูกพันของพนักงานจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลและ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันของพนักงาน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่ งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ จ านวน 368 
ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.898 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับรูปแบบสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับดีและระดับความผูกพันของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี 2) เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส รายได้และอายุงานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นความผูกพันของพนักงานที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นความผูกพันของพนักงานท่ีแตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) รูปแบบสวัสดิการกับความผูกพันของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในระดับต่ าในทิศทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันของพนักงานมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางใน
ทิศทางทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: สวัสดิการ คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพัน 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research are as follows: (1) to study the level of welfare, the quality of 
working life, and organizational commitment; (2) to compare the difference between organization 
commitment by demographic characteristics; and (3) to study the relationship between welfare and the 
quality of working life with organizational commitment. The sample consisted of 368 employees in the 
head office of a commercial bank in the Yannawa district of Bangkok. A questionnaire was used as a tool 
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to collect the data and passed the quality check with a confidence value of 0.898. The data were 
analyzed by descriptive statistics, with mean and standard deviation. The research hypothesis testing was 
conducted with t-test, One-way ANOVA and pearson product moment correlation. The results indicated 
the following: (1) the overall level of welfare, quality of working life, and organizational commitment were 
at a good level; (2) differences in gender, age, marital status, salary and work experience affected the 
level of organizational commitment with a statistical significance of .05 and differences in terms of 
education affected the level of organizational commitment and without a statistical significance of .05; (3) 
welfare was lowly and positively correlated with organizational commitment with a statistical significance 
at the level of .05 and the quality of working life was moderately positively correlated with organizational 
commitment with a statistical significance of .05. 
 
Keywords: Welfare, Quality of Working Life, Organization Commitment 
 

บทน า 
การด าเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งภายในธุรกิจนั้น

มีปัจจัยหลายประการที่เป็นตัวขับเคลื่อน ปัจจัยประการหนึ่งที่ส าคัญคือปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยเหตุผลที่ว่าบุคลากร
นั้นเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญที่จะร่วมกันน าพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ องค์กรจึงต้องท าการ
รักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพไว้ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานท างานอยู่กับองค์กร เพราะหากมีพนักงานลาออกจะเป็นการ
สูญเสียทรัพยากรขององค์กร และงบประมาณในการสร้างคนที่มีความเช่ียวชาญขึ้นมาใหม่ ดังนั้นองค์กรจึงต้องพยายามรักษา
พนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถให้คงอยู่ในองค์กรนานท่ีสุด 

ที่ผ่านมาอัตราการลาออกของพนักงานธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4 – 5 เป็นมากกว่าร้อยละ 10 และกลุ่มคนที่
เป็นเจ้าของกิจการต่าง ๆ ซึ่งอดีตเมื่อเรียนจบแล้วมักจะถูกส่งมาเรียนรู้งานกับธนาคารหรือองค์กรใหญ่ ๆ เริ่มหายไป โดย
ปัจจุบันคนกลุ่มนี้จะเริ่มต้นท างานกับกิจการที่บ้านเลย การลาออกของพนักงานธนาคารที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นนั้น แบ่งเป็นการ
ลาออกไปยังธนาคารคู่แข่ง ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือออกไปอยู่กับบริษัทลูกค้าที่ติดต่องานด้วย ซึ่งกลุ่มที่มีอัตราการลาออก
สูงคือกลุ่มที่มีอายุงานต่ ากว่า 2 ปี (ด ารงเกียรติ มาลา, 2556) ในอดีตอาชีพพนักงานถือเป็นอาชีพที่หลายคนต้องการเข้าไป
ท างาน เพราะมีความมั่นคง สวัสดิการดี โบนัสสูง แต่เมื่อมาถึงยุคดิจิตอล ลูกค้าธนาคารหันไปท าธุรกรร มผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิตอลแพลตฟอร์มแทน หลายธนาคารจึงปิดสาขา และลดจ านวนพนักงานลง เพื่อลดต้นทุนการให้บริการ 
และรักษาอัตราการเติบโตของก าไรให้เพิ่มขึ้น อาชีพพนักงานจึงกลายเป็นอาชีพไม่มั่นคงเหมือนในอดีตที่ผ่านมา และเมื่อถูก
เลิกจ้างพนักงาน อีกทั้งอาจมีสาเหตุมาจากความไม่พึงพอใจด้านสวัสดิการ คุณภาพชีวิตในการท างาน หรือการไม่มีความผกูพัน
ของพนักงานเป็นผลให้ลาออก การสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานวิธีหนึ่ง คือการจัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการ
ของพนักงาน เนื่องจากการจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่
ในพนักงานขององค์กร หากองค์กรสามารถจัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้แล้วนั้น จะท าให้เกิด
ขวัญก าลังใจ และความทุ่มเทในการท างานให้ส าเร็จ และก่อให้เกิดความผูกพันของพนักงานตามมา อีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความพึง
พอใจ และแรงจูงใจในการท างานให้แก่พนักงาน คือ คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี จะส่งผลต่อการท างาน กล่าวคือ ก่อให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อตัวพนักงาน ความรู้สึกที่ดีต่องาน และองค์กร อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจของตัวพนักงาน
เอง มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ลดอัตราการขาดงาน อัตราการลาออก และก่อให้เกิดผลการท างานที่มีคุณภาพ     
ทิพวรรณ ศิริคูณ (2542) 
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การที่ธนาคารพาณิชย์สามารถจัดการกับปัญหาอัตราการลาออกของพนักงานด้วยเหตุผลซึ่งพนักงานไม่มีความผูกพันต่อ
ธนาคารและท าให้พนักงานที่มีศักยภาพอยู่กับธนาคารอย่างยาวนาน และยังมีแรงจูงใจในการท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่เข้ามาทดแทน การ
ฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงานใหม่ ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานอีกด้วย รวมถึงการสูญเสียประสบการณ์ของ
พนักงานที่ลาออกไปด้วย จากการศึกษาเอกสารพบว่า มีหลายปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดความผูกพันของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น
คุณภาพชีวิตในการท างาน แรงจูงใจในการท างาน ประสบการณ์ในการท างาน ความพึงพอใจในสวัสดิการ และวัฒนธรรม
องค์กร ทั้งนี้ มีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ส านักงานใหญ่ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานพนักงานสูง
ถึงร้อยละ 12.48 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสวัสดิการต่าง ๆ คุณภาพชีวิตในการท างาน และความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับแนะน าธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวใช้วางแผนการทรัพยากรมนุษย์เพื่อลด
อัตราการลาออกจากงาน 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับรูปแบบสวัสดิการ ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน และระดับความผูกพันของพนักงานที่

ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นความผูกพันของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ของ

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสวัสดิการ คุณภาพชีวิตในการท างาน และความผูกพันของพนักงานที่

ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันของ
พนักงานท่ีแตกต่างกัน 

2. รูปแบบสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

3. คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ขอธนาคารพาณิชย์           
แหง่หนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพ 
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1. เพศ คือ เพศชาย และเพศหญิงมีความแตกต่างในแง่ของการศึกษา รายได้ อาชีพ รวมถึงลักษณะอื่นๆ ทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
2. อายุ คือ ลักษณะส่วนบุคคลที่ส าคัญ ประชากรแต่ละช่วงอายุที่ต่างกันนั้นมีผลต่ออัตราการเกิด การตาย สมรส 

และการย้ายถิ่นฐาน 
3. สถานภาพ คือ สถานภาพโสด หรือสมรสของประชากรนั้นสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือวัดความแตกต่างทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ 
4. การศึกษา คือ ระดับการศึกษานั้นสามารถบ่งช้ีได้ถึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
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5. อาชีพ คือ กิจกรรมที่แต่ละบุคคลประกอบเพื่อเลี้ยงชีพ และสถานะด้านอาชีพเป็นสิ่งที่ต้องท าการศึกษาโดย
ละเอียด เนื่องจากผลการศึกษาด้านอาชีพนั้นสามารถแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนด้านแรงงาน อัตราการว่างงาน และสถานะด้าน
อาชีพยังเป็นส่วนประกอบส าคัญทางฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 

6. รายได้ คือ รายได้นั้นสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางเศรษฐกิจของประชากรได้ 
แนวคิดรูปแบบสวัสดิการ กระทรวงแรงงาน (2550) อธิบายว่า สวัสดิการแรงงานซึ่งนายจ้างจัดให้ลูกจ้าง

นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) สวัสดิการแรงงานทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Welfare) 
เป็นสวัสดิการแรงงานท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อจูงใจในการท างาน โดยนายจ้างเป็นผู้จัดให้ เช่น การให้บ าเหน็จ บ านาญ การแบ่งผล
ก าไร สวัสดิการในเรื่องอาหาร การให้รางวัลในการท างาน เบี้ยขยัน เป็นต้น สวัสดิการแรงงานเหล่านี้มักจ่ายในรูปตัวเงิน และ
ถือเป็นต้นทุนการผลิตโดยตรงของนายจ้างและ (2) สวัสดิการแรงงานด้านสังคม (Social or Humanitarian Welfare) เป็น
สวัสดิการแรงงานที่จัดให้ในรูปของการนันทนาการ การกีฬา การเยี่ยมเยียนผู้ป่วย การให้ค าปรึกษาหารือ ห้องสมุด การ
จัดการศึกษาในโรงงานสวัสดิการแรงงานในองค์กรอาจแบ่งออกได้เป็น 10 ประการ มีดังนี ้

1. สวัสดิการแรงงานด้านสุขภาพ เช่น ยาและเครื่องมือส าหรับการปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพ 
การให้ข้อมูลด้านสุขอนามัย 

2. สวัสดิการแรงงานด้านความปลอดภัย เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุ และความ ปลอดภัย การส่งเสริม
กิจกรรมด้านความปลอดภัย การฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย 

3. สวัสดิการแรงงานด้านความมั่นคง เช่น เงินรางวัลการท างานนาน การประกันชีวิต เงินบ านาญ เป็นต้น 
4. สวัสดิการแรงงานด้านวันหยุดวันลา เช่น วันหยุดตามประเพณีวันหยุดพักผ่อนประจ าปี วันลากิจวันลาป่วย 
5. สวัสดิการแรงงานด้านการศึกษา เช่น การศึกษานอกโรงเรียน การให้ทุนการศึกษา การให้ลาศึกษาต่อ การจัด

ตารางเวลาท างานให้เหมาะสมกับเวลาเรียน 
6. สวัสดิการแรงงานด้านเศรษฐกิจ เช่น บ้านพัก อาหารกลางวัน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า เงินสงเคราะห์

ต่าง ๆ 
7. สวัสดิการแรงงานด้านนันทนาการ เช่น การจัดกิจกรรมพักผ่อน การตั้งชมรมกีฬา การจัดแข่งขันกีฬา การน า

เที่ยว การจัดเลี้ยงประจ าปี 
8 สวัสดิการแรงงานด้านการให้ค าปรึกษา เช่น การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ การแก้ไขความขัดแย้งในการท างาน การ

ให้ค าปรึกษาในการใช้ชีวิตในครอบครัว การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
9. สวัสดิการแรงงานด้านโบนัสและเงินสวัสดิการ เป็นการให้รางวัลแก่ลูกจ้างที่มีพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ เช่น 

เบี้ยขยัน เงินโบนัส เงินรางวัลประจ าปี รางวัลลูกจ้างดีเด่น 
10. สวัสดิการอื่น ๆ เช่น รถยนต์ประจ าต าแหน่ง อุปกรณ์สื่อสาร ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก สนามเด็ก เล่น บ้านพักตาก

อากาศ เป็นต้น 
Bruce and Blackburn (1992) อธิบายว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ลักษณะของการตอบสนองความ

ต้องการ และความปรารถนาของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถวัดได้จากเกณฑ์ช้ีวัด 8 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (Adequate and Compensation) ค่าตอบแทน หมายถึง การจ่ายให้จากการ

ท างาน หรืออาจเรียกเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา โบนัส เป็นต้น ซึ่งค าว่าค่าจ้าง ( Wage) 
โดยทั่วไปนั้น ได้แก่ การจ่ายค่าจ้างจากจ านวนช่ังโมงที่ท างานดังนั้น จะเป็นการจ่ายรายเดือนตามจ านวนช่ัวโมงที่ท างาน ส่วน
ค าว่า เงินเดือน (Salary) เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบจากการจ่ายเงินในช่วงเวลาหนึ่งเดือน โดยไม่ได้คิดเงินเดือนตามช่ัวโมงที่
ท างาน และเงินเดือนนั้นจะให้ตามต าแหน่ง ในมุมองของนายจ้างนั้นค่าจ้างถือเป็นต้นทุนของการด าเนินธุรกิจ เป็นค่าแรงต่อ
หน่วยของการผลิตซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่ส าคัญทางธุรกิจ ส่วนในมุมองของลูกจ้างนั้น ค่าจ้างถือเป็นการตอบสนองความต้องการ 
และความจ าเป็นตามมาตรฐานทั่วไปในความรู้สึกของลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างเชื่อว่าควรได้รับค่าจ้างเท่ากับลูกจ้างอื่นที่ท างานแบบ
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เดียวกัน และในองค์กรเดียวกัน และจะต้องได้รับค่าจ้างเพียงพอ และมากกว่าลูกจ้างคนอื่นที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่น้อย
กว่า การได้รับค่าจ้างจะเพียงพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าค่าจ้างนั้นสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ และมีเงินเหลือเพื่อการ
ออม และสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และค่าครองชีพ ลูกจ้างโดยส่วนมากจะมีความต้องการ
ที่จะได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมตามงานท่ีท า และเป็นธรรมเมื่อเทียบกับลูกจ้างคนอ่ืนๆ ค่าตอบแทนเป็นสิ่งท่ีสามารถบ่งบอก
ถึงคุณภาพชีวิตในการท างานได้ เนี่องจากบุคคลมีความมุ่งมั่นที่ท างานเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ ซึ่งความ
ต้องการนี้ถือเป็นสิ่งจ าเป็นสาหรับการด ารงชีวิต ดังนั้นค่าตอบแทนนั้นควรพิจารณาว่าเพียงพอต่อการด ารงชีวิตหรือไม่ และ
เป็นธรรมเมื่อเทียบกับลักษณะงานท่ีท า 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safe and Healthy Conditions) การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวก และความปลอดภัยให้แก่ผู้ท างาน รวมถึงการออกแบบ การติดตั้งเครื่องมือ การจัดเก็บวัตถุดิบ อุปกรณ์ และ
อื่นๆ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารภายในสถานท่ีท างาน 

3. ด้านความความมั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพ (Future Opportunity for Continued Growth and Security) 
คนล้วนต้องการความก้าวหน้าในชีวิต หรือการพัฒนา โดยแต่ละบุคคลอาจมีความต้องการแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของแต่ละบุคคล เช่น ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ ค่านิยม เป็นต้น โดยทั่วไปบุคคลมักจะมีความต้องการ
ดังต่อไปนี้ ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความมั่นคงในการท างาน สภาพการท างานท่ีดี การมีผู้บังคับบัญชาท่ีดี การมีความรู้ 
ความเข้าใจในการปกครองภายในองค์กร การได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกขององค์กร การได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม การรับ
ได้มอบหมายงานท่ีเหมาะสม การได้มีส่วนร่ามในการแสดงความคดิเห็นเพื่อก าหนดนโยบายและวิธีการในการท างาน การได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และความมั่นคงในการท างานถือเป็นส่วนส าคัญ เนื่องจากหากได้รับ
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานจะท าให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม และต้องการที่จะอยู่กับองค์กร
อย่างยาวนาน ดังนั้นจึงควรมีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม และสื่อสารไปให้ลูกจ้างเข้าใจเป็นอย่างดี 

4. ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ( Immediate Opportunity to Use and Develop 
Human Capacities) งานที่ท าได้รับมอบหมายต้องเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ใช้ทักษะอย่างกว้างขวาง มีอิสระในการท างาน มี
โอกาสได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน มีโอกาสร่วมวางแผน หรือตัดสินใจในงาน การพัฒนาความสามารถของบุคคล
ในองค์กรถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่องค์กรควรค านึง และจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาการด้านความรู้ของบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา 
การบริหาร และการด าเนินงานขององค์กรจึงต้องอาศัยความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถของบุคลากร ซึ่งการที่จะน า
ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับองค์กร จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก่อน 
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ การฝึกอบรม การสอนงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Leonard (1986) ที่กล่าวไว้ว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการจัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ภายใต้เวลาที่
ก าหนด การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบุคคลที่มีอยู่ให้เหมาะสม รวมทั้งยัง
เป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับลูกค้าที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและงานที่ท า และมี
ความรับผิดชอบตลอดจนมีความพร้อมในการรับต าแหน่งใหม่ท่ีจะก้าวหน้าต่อไป 

5. ด้านการท างานร่วมกัน (Social Integration in The Work Organization) การมีส่วนร่วมในเชิงสังคมของแต่ละ
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นในแง่เป้าหมาย ค่านิยม และรับรู้ว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  

6. ด้านสิทธิในการท างาน (Constitutionalism in the Work Organization) การจัดการให้ลูกจ้างมีสิทธิในการ
ท างานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย สิทธิในการแสดงออก สิทธิในการก าหนดแนวการท างานร่วมกัน สิทธิในการปกป้อง
ข้อมูลเฉพาะของตน สิทธิในการได้รับการเคารพในความเป็นมนุษย์ สิทธิในการได้รับโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นอย่าง
เปิดเผย คือ เสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองด้วยระเบียบ หรือข้อบังคับภายใต้กฎหมายที่ถูกต้อง 
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7. ด้านสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) ลูกจ้างควรได้รับโอกาสได้ใช้ชีวิตใน
บทบาทอื่นนอกจากการท างานบ้าง ไม่ได้รับความเคร่งเครียดกับการท างานมากเกินไป และได้รับโอกาสในการพักผ่อน และใช้
ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ ซึ่งควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างเวลาท างาน และเวลาส่วนตัวหรือครอบครัว แม้การท า งานจะ
เป็นสิ่งส าคัญแต่บุคคลควรค านึงถึงการจัดสรรเวลาในการท างาน และเวลาส าหรับตนเองและครอบครัว 

8. ด้านลักษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม (Social Relevance of Work Life) กิจกรรม หรืองานท่ีด าเนินไปในลักษณะ
ที่รับผิดชอบต่อสังคม เปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้รับรู้ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มคุณค่า และความส าคัญ
ของงาน 

พัสวีภรณ์ วสุสิริกุล (2560) อธิบายองค์ประกอบของความผูกพันของพนักงานไว้ลักษณะ 3 ประการ มีดังนี ้
1. ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรเป็นลักษณะของบุคคลที่มี ความเช่ือ

ทางทัศนคติในทางบวกต่อองค์กร มีความผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริงต่อค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร พร้อมที่จะ
สนับสนุนกิจการขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายของตนเองด้วยความเชื่อท่ีว่าว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่ตนเอง และท างาน
ด้วยความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

2. ความเต็มใจทุ่มเท และพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร เป็นลักษณะที่บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละ 
อุทิศตน และพยายามท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย และมีความห่วงใยต่อ
ความเป็นไปขององค์กร 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร เป็นลักษณะที่พนักงานแสดงตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานในองค์กรนี้ตลอดไป มีความจงรักภักดีต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กร และพร้อมที่จะ
บอกให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าตนเป็นสมาชิกขององค์กร การรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนับสนุน และสร้างสรรค์องค์การ
ให้ดียิ่งข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เขต

ยานนาวา กรุงเทพฯ มีจ านวน 8,888 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างและจ านวนตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Krejcie & Morgan (1970) 
ที่ระดับความเช่ือมั่นอยู่ที่ร้อยละ 95 และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ค่าที่ค านวณได้จากสูตรมีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 368  

3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งช้ันภูมิตามฝ่าย
งานของพนักงาน ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 20 ฝ่ายงาน และเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 19 คน เพื่อให้ครอบคลุมทุกฝ่ายงานของ
ขอบเขตประชากรที่ใช้การวิจัยในครั้งน้ี 

4. เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย                
มีจ านวน 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้ และอายุงาน มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2 รูปแบบสวัสดิการ ใช้วัดความคิดเห็นด้านรูปแบบสวัสดิการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ มี 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านความมั่นคง ด้านค่าตอบแทนในวันลาที่ได้รับอนุญาต
ตามระเบียบบริษัท ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านนันทนาการ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ค่าคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนี้มากที่สุด เรียบงไปถึงระดับคะแนน 1 หมายถึง            
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ไม่ เห็นด้ วยกับข้อความนี้น้อยที่ สุด  ผู้ วิจัยตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่ า                            

(α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) พบว่า แบบสอบถามตอนท่ี 3 คุณภาพชีวิตในการท างาน มีค่าความเชื่อมั่นด้าน
ความผูกพันของพนักงานเท่ากับ 0.731 

 ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตในการท างานใช้วัดความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ มี 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านความมั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพ 
ด้านการท างานร่วมกัน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านลักษณะงานที่ให้
ประโยชน์ต่อสังคม ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล และด้านสิทธิในการท างาน โดยแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนี้มากที่สุด เรียบงไปถึงระดับคะแนน 1 
หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้เลย ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนบัค
พบว่า แบบสอบถามตอนท่ี 3 คุณภาพชีวิตในการท างาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.882 

 ตอนท่ี 4 ความผูกพันของพนักงานใช้วัดความคิดเห็นด้านความผูกพันของพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ มี 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเช่ือมั่นยอมรั บในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กับองค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กร โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยกับ
ข้อความนี้มากที่สุด เรียบงไปถึงระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้เลย ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนบัค แบบสอบถามตอนที่ 4 ความผูกพันของพนักงาน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.694 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างท้ังในพื้นที่
บริษัท และเก็บรวบรวมผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Questionnaire) โดยแบบฟอร์มส ารวจออนไลน์ Google Form 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยซึ่งก าหนดช่วงไว้ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด ช่วง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 อยู่ในระดับมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 อยู่ในระดับปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 1.81-2.60 อยู่ในระดับน้อย และช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ส่วนทดสอบสมมติฐานใช้
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย สถิติ t-test สถิติ One-Way ANOVA สถิติ Brown-Forsythe และ
สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ก าหนดช่วงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง .81-1.00 มี
ความสัมพันธ์กันสูงมาก อยู่ในช่วง .61-.80 มีความสัมพันธ์กันสูง อยู่ในช่วง .41-.60 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง อยู่ในช่วง 
.21-.40 มีความสัมพันธ์กันต่ า อยู่ในช่วง .01-.20 มีความสัมพันธ์กันต่ ามาก 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 และเพศชายจ านวน 169 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 
2. อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 38 - 46 ปี จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ 29 – 37 

ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 และอายุ 47 – 55 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 
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3. ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 
รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.50 

4. สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สถานภาพสมรส/อยูด่้วยกัน จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 
และสถานภาพโสดจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 

5. รายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 77.70 
รองลงมารายได้ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาทต่อเดือน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 และรายได้ระหว่าง 30,001 – 
40,000 บาทต่อเดือน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 

6. อายุงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุงาน 1 – 5 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมา 6 – 
10 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 30.20 และ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.90 

ระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบสวัสดิการ คุณภาพชีวิตในการท างาน และความผูกพันของพนักงาน 
1. ระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบสวัสดิการของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านค่าตอบแทนในวันลาที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบบริษัทอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาเป็นด้าน
ความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก และด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านนันทนาการอยู่ในระดับดี 

2. ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านลักษณะงานที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอยู่ในระดับดี และด้านสิทธิในการท างานอยู่ในระดับดี 

3. ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันของพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กับองค์กรอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาด้านความเช่ือมั่น
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอยู่ในระดับดีมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรอยู่ในระดับดี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลพนักงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันของพนักงานท่ีแตกต่างกัน 
1. พนักงานที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่างกันในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานเพศชายมีค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานโดยภาพรวมมากกว่าเพศหญิง 

 2. พนักงานที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันแตกต่างกันในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 พนักงานที่มีอายุ 29 – 37 ปี มีค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานในภาพรวมต่ ากว่า พนักงานที่มีอายุ 38 - 46 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายคู่อื่นมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันของพนักงานแตกต่างกันในภาพรวม
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันของพนักงานแตกต่างกันในภาพรวมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานในภาพรวม
มากกว่าสถานภาพโสด 

5. พนักงานที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันของพนักงานแตกต่างกันในภาพรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานใน
ภาพรวมมากกว่าพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพนักงานที่มี
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รายได้ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานในภาพรวมมากกว่า พนักงานที่มีรายได้มากกว่า 
50,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายคู่อื่นมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

6. พนักงานที่มีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันของพนักงานแตกต่างกันในภาพรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มีอายุงาน 1 – 5 ปีมีค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานในภาพรวมต่ ากว่า
พนักงานที่มีอายุงาน 16 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพนักงานที่มีอายุงาน 6 – 10 ปีมีค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันของพนักงานในภาพรวมต่ ากว่าพนักงานที่มีอายุงาน 16 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายคู่อื่นมี
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 2 รูปแบบสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงาน พบว่า รูปแบบสวัสดิการในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์ กับความผูกพันของพนักงานในภาพรวม ในระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานในภาพรวม ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผู้วิจัยสรุปผลด้วยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามและน าเสนอสรุปผลการวิจัยเรียงตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย มีดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 54.10 มีอายุอยู่ระหว่าง 38 - 46 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.10 มี
สถานภาพสมรสแล้ว หรืออยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 53.80 พนักงานมีรายได้มากกว่า 50,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
77.70 อายุงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.50 ของจ านวนผู้ตอบแบสอบถามทั้งหมดจ านวน 368 ตัวอย่าง 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับรูปแบบสวัสดิการ ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน และระดับความผูกพันของพนักงานง 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของรูปแบบสวัสดิการของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตใน
การท างานในภาพรวมอยู่ในระดับดี และระดับความคิดเห็นของความผูกพันของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นความผูกพันของพนักงาน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ และอายุงานที่ต่างกันท าให้ระดับความคิดเห็นความผูกพันของพนักงานมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยระดับการศึกษาที่ต่างกันท าให้ระดับความคิดเห็นความ
ผูกพันของพนักงานท่ีปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

4. ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสวัสดิการ คุณภาพชีวิตในการท างาน และความผูกพันของพนักงาน  
พบว่า รูปแบบสวัสดิการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับความผูกพันของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางความผูกพันของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
ระดับความคิดเห็นของรูปแบบสวัสดิการของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะธนาคารได้

มุ่งเน้นการส่งเสริมสวัสดิการในหลาย ๆ ด้านอย่างเพียงพอ ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชนิสร วีระกุล (2558) ที่พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ระดับความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะปัจจุบันธนาคารได้
ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานในหลาย ๆ ด้านอย่างเหมาะสม ท าให้พนักงานมีลักษณะความเป็นอยู่ในการ
ท างานที่ดี โดยผลการวิจัยเป็นไปในท านองเดียวกับแนวคิดของ Bruce & Blackburn (1992) ที่อธิบายว่า คุณภาพชีวิตในการ
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ท างาน หมายถึง ลักษณะของการตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ช านาญ เกษประทุม (2558) ที่พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

ระดับความคิดเห็นของความผูกพันของพนักงานที่ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ 
ธนาคารได้เห็นถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยสนับสนุนทั้งในด้านสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม และ
ครอบคลุมความต้องการ และด้านการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดี จึงเกิดความผูกพันของพนักงาน
ในระดับดีมาก โดยผลการวิจัยเป็นเช่นเดียวกับแนวคิดของ พัสวีภรณ์ วสุสิริกุล (2560) ที่กล่าวว่า ความผูกพันของพนักงาน
สามารถบ่งช้ีการเกิดความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า และการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ เป็นลักษณะของบุคคลที่มี
ความเชื่อด้านทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์การ มีความผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริง มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่าง
มากเพื่อประโยชน์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรินทร์ มะระกานนท์ (2556) ที่พบว่า ความผูกพันของพนักงาน
โดยภาพรวมของพนักงานอยู่ในระดับดีมาก 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ และอายุงานที่ต่างกันท าให้ระดับความคิดเห็นความผูกพันของพนักงานที่
ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะ ปัจจัยทางเพศ ซึ่งเพศชาย และหญิงนั้นจะมีความแตกต่างกันทั้งด้านอารมณ์ ทัศนคติ และการตัดสินใจ ปัจจัยทางอายุ 
และสถานภาพสมรส บุคคลที่มีอายุมากข้ึน หรือสมรสแล้ว จะมีการตัดสินอย่างถี่ถ้วนมากข้ึน เนื่องจากอายุ ภาระ หน้าความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อครอบครัวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งโอกาสที่จะเปลี่ยนงานจึงน้อยลง โดยพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 55 มีความผูกพันด้าน
ความต้องการเป็นสมาชิกขององค์กรมากกว่าพนักงานที่มีช่วงอายุระหว่าง 29 – 55 ปี และพนักงานที่สมรสแล้วมีความผูกพัน
ในภาพรวมมากกว่าพนักงานที่โสด ในแง่ปัจจัยทางรายได้ และอายุงาน พนักงานท่ีมีรายได้สูงนั้นจะมีแรงจูงในการท างาน และ
ภาระหน้าที่งานท่ีต้องรับผิดชอบมากกว่าพนักงานท่ีมีรายได้น้อย จึงต้องทุ่มเทให้แก่การท างาน และมีความต้องการอยู่องค์กร
อย่างยาวนาน ส่วนปัจจัยด้านอายุงานนั้นอาจเป็นเพราะเมื่อท างานมาอย่างยาวนานจึงเกิดความผูกพันกับทั้งเพื่อนร่วมงาน 
และองค์กรมากขึ้น โดยผลการวิจัยเป็นไปในท านองเดียวกับแนวคิดของ มัทนี ค าส าราญ (2558) ที่อธิบายว่าปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ไว้ว่าเป็นการจ าแนกบุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะทางประชากร มีผลต่อความคิดเห็น ความต้องการ 
รวมไปถึงพฤติกรรมของบุคคล และเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเกิดความผูกพันของบุคลากรธนาคาร โดยเฉพาะปัจจัย
ด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายได้ และอายุงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ช านาญ เกษประทุม (2558) ที่พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันของพนักงาน
แตกต่างกนั 

ระดับการศึกษาที่ต่างกันท าให้ระดับความคิดเห็นความผูกพันของพนักงานที่ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความผูกพันของแต่ละบุคคลนั้นไม่ได้ขึ้นกับ
ระดับการศึกษา แต่เกิดจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล ซึ่งพนักงานทุกระดับการศึกษาต่างได้รับสวัสดิการ และคุณภาพชีวิต
อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นแต่ละระดับการศึกษาจึงมีความผูกพันไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิสร วีระกุล (2558) 
ที่พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพันของพนักงานไม่แตกต่างกัน 

รูปแบบสวัสดิการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับความผูกพันของพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ ธนาคารได้จัดสวัสดิการแก่
พนักงานไว้อย่างครอบคลุม ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึง
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบสวัสดิการที่ธนาคารได้ให้แก่พนักงานในปัจจุบันมีความเหมาะสมที่จะท าให้พนักงานเกิดความผูกพันของ
พนักงาน โดยผลการวิจัยเป็นไปในท านองเดียวกับแนวคิดของ ชนิสร วีระกุล (2558) ที่อธบิายว่าสวัสดิการเป็นผลประโยชน์ซึ่ง
นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจากค่าแรง เพื่อต้องการให้เกิดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจในการท างาน จน
น าไปสู่ความผูกพันของพนักงาน 



11 
 

คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันของพนักงานที่ปฏิบั ติงานใน
ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะ ธนาคารให้
ความส าคัญกับการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน และมีการจัดการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันของพนักงาน โดยผลการวิจัยเป็นไปในท านองเดียวกับแนวคิดของ ช านาญ เกษประทุม (2558) ที่
อธิบายว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความส าคัญต่อการท างานในปัจจุบัน เพราะบุคลากรขององค์กรถือเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญ และเมื่อคนต้องใช้เวลาอยู่ในที่ท างานเป็นเวลาครึ่งหนึ่งในแต่ละวัน ที่ ท างานจึงควรมีสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด
ความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคง ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นสิ่งที่บุคคลากรควรได้รับจากท่ีท างาน แสดงให้เห็น
ว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าไปสู่ความผูกพันของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ            
ธีรินทร์ มะระกานนท์ (2556) ที่พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ส าหับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์น าไปวางแผนการสร้างความผูกพันของ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เขตยานนาวา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจ าแนกเป็นรายด้านมี
รายละเอียดดังนี ้

 1.1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมการให้ค าแนะน า หรือแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ผู้บริหารของแต่ละ
ฝ่ายงานเพื่อจัดการบุคคลากรที่มีความหลากหลายด้านอายุงานให้เกิดความผูกพันต่อธนาคาร และอยากจะอยู่กับธนาคารไป
อย่างยาวนาน และเสริมให้พนักงานในแต่ละช่วงอายุงานมีความผูกพันโดยรวมที่สูงยิ่งขึ้นไป  โดยการจัดให้มีหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละช่วงอายุแก่ผู้บริหารในฝ่ายงานต่าง ๆ  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า 
พนักงานกลุ่มนี้มีความผูกพันด้านความเต็มใจ และทุ่มเทการท างานให้แก่องค์มากกว่ากว่าพนักงานในกลุ่มอื่น ๆ แต่ความ
ผูกพันด้านความต้องการอยู่กับองค์กรน้อยกว่าพนักงานท่ีมีอายุงาน 11 ปีข้ึนไป 

 1.2 ควรจัดให้มีกิจกรรมบรรยายความรู้ หรือส่งเสริมให้พนักงานศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเงิน และการธนาคารในปัจจุบัน โดยสามารถให้ผู้ที่มีความรู้ และคลุกคลีเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial Technology) ซึ่งอาจจะเป็นผู้เช่ียวชาญที่ปฏิบัติงานอยู่ในธนาคารมาบรรยายท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้านความปลอดภัยธนาคารควรจัดให้มีการให้ความรูใ้นการปฏบิัติเพื่อสร้างความปลอดภยัในการปฏบิัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ เช่น ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตน และวิธีการใช้อุปกรณ์ที่จ าเป็นเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ทางอีเมล์ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติตน การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ในจุดที่พนักงานสามารถเห็นได้ง่าย หรือการ
ก าหนดให้มีพนักงานที่มีบทบาทในการเป็นผู้น ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามแต่ละฝ่ายงานต่าง ๆ เช่น ผู้น ากรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 
(Fire Marshal) และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนผู้ที่จะมารับหน้าที่นี้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ และความ
เข้าใจในแต่ละฝ่ายงานอย่างทั่วถึง 

 1.3 คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิในการท างาน มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการเคารพ
สิทธิของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หรือเปิดรับการแสดงความเห็นด้านสิทธิส่วน
บุคคล หรือความรู้สึกที่มีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันในฝ่ายงานนั้น ด้านความมั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพ ก าหนดนโยบาย
ในประเมินผลการปฏิบัติงาน และสื่อสารให้แก่พนักงานทราบยังชัดเจน เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนในการสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มุ่งเน้นนโยบายในการหมุนเวียน 
ผลัดเปลี่ยนลักษณะงานที่มอบหมายให้พนักงานท า (Rotation) เช่น มีการมอบหมายให้ปฏิบัติประจ าวันของฝ่ายงาน (Daily 
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Routine) และผลัดเปลี่ยนมอบหมายให้พนักงานได้ปฏิบัติในลักษณะโครงการบ้าง เพื่อพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกันกับ
ผู้อื่น ทักษะในการบริหารโครงการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบสวัสดิการ หรือคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน

ในระดับต่ ามาก เพื่อให้ทราบได้ว่าเหตุใดจึงมีความสัมพันธ์กันต่ ามาก หรือศึกษารูปแบบสวัสดิการ หรือคุณภาพชีวิตด้านอ่ืนที่
อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงาน 

2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เช่น ความสุขในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน เป็นต้น 

3. ควรศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ถึงแนวทางในการส่งเสริมความผูกพันของ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
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