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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานในเขตวงัทองหลาง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร (2) ศกึษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในเขตวงัทองหลาง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร (3) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนกังานในเขตวงัทองหลาง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู

ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 

 1. ระดบัคุณภาพชวีติของพนกังานในเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ระดบัความผกูพนัองคก์รของพนกังานในเขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

 3. ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการท างานกบัความผกูพนัองคก์รของพนกังานในเขตวงั

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชวีติในการท างานกบัความผกูพนัองคก์รมคีวามสมัพนัธท์างบวก 

อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

ค าส าคญั : คุณภาพชวีติ , ความผกูพนัต่อองคก์ร , ความสมัพนัธ ์

 

 



 

ABSTRACT 

 The paper objective is (1)to study the quality of working life of employees in Wang Thonglang 

District, Bangkok, (2)to study the organizational commitment of employees that have on the 

organizations in Wang Thonglang District, Bangkok, and (3)to study the bond between quality of working 

life and the organizational commitment of employees in Wang Thonglang District, Bangkok. The Sample 

groups are employees from Wang Thonglang District, Bangkok, in the overall amount of 400 people. The 

material that is used in this research is questionnaire. The statistic that is used for analyzing are 

average, standard deviation, correlation, and Pearson’s correlation coefficient. 

 The results show that: 

 1.The average level of quality of working life of employees in Wang Thonglang District, Bangkok 

is high. 

 2.The average level of organizational commitment of employees Wang Thonglang District, 

Bangkok have on their organizations is flying. 

 3.The link between quality of working life and the organizational commitment of employees in 

Wang Thonglang District, Bangkok is found that quality of working life and organizational commitment 

have a positive relation which the statistical significance is at 0.01. 
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บทน า 

การทมีคีุณภาพชวีติในการท างานทีด่เีป็นสิง่ทีส่ง่ผลต่อผลติภาพในการท างานของคนในองคก์ร นัน่คอื 

ความส าเรจ็ของระบบในการใชท้รพัยากรในการบรรลุเป้าหมาย คุณภาพชวีติเกีย่วขอ้งกบัการปรบัตวัใน

กระบวนการทีด่ทีีส่ดุ โดยการเพิม่ความสามารถในการปรบัตวัคอืการใหค้วามส าคญักบัมนุษยซ์ึง่เป็นศนูยก์ลาง

ของกระบวนการซึง่สง่ผลต่อการรกัษาผลก าไร ซึง่การสรา้งคุณภาพชวีติการท างานทีด่ใีหก้บัพนกังานนัน้ ไม่

เพยีงแต่ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของตลาดหรอืลกูคา้ แต่องคก์รยงัสามารถดงึดดู และรกัษา

พนกังานทีม่คีวามช านาญใหอ้ยูก่บัองคก์รเพื่อสามารถดงึดดูลกูคา้ และรกัษาลกูคา้ไวไ้ดอ้กีดว้ย  

หวัใจส าคญัในการพฒันาคุณภาพชวีติการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็  เริม่ตน้จากตอ้งเขา้ใจ

ความหมายของคุณภาพชวีติการท างาน  ตวัชีว้ดัคุณภาพชวีติ และฝึกฝนทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการท างานในอนาคต

ก่อน หลงัจากนัน้ตอ้งเขา้ใจกระบวนการด าเนินการโดยอาศยัเทคนิคในการพฒันาตนเอง เพื่อใหส้ามารถพฒันา

ตนเองหรอืคนในองคก์รใหส้ามารถรบัมอืกบัสถานการณ์ในอนาคตได ้ 

ความผกูพนัในองคก์าร เป็นการเสรมิสรา้งใหบุ้คลากรภายในองคก์รใหม้รีะดบัความเป็นเจา้ของหรอื

ความมสีว่นร่วมในองคก์รใหส้งูขึน้ เพื่อใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไวป้ระกอบดว้ยหลายๆ 

ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความผกูพนั เช่น เป้าหมายขององคก์าร พนกังานทุกคนย่อมตอ้งการทีจ่ะท างานใหป้ระสบ

ความส าเรจ็ ดงันัน้ หากทราบว่าตวัพนงังานเป็นสว่นหนึ่งขององคก์รทีท่ าใหป้ระสบความส าเรจ็ มสีว่นท าให้

องคก์รเตบิโต เจรญิรุ่งเรอืง ย่อมท าใหพ้นกังงานเกดิความภาคภมูใินและอยากจะอยู่ในองคก์ร มคีวามผกูพนักบั

องคก์รในระยะยาว , ผลตอบแทน ทุกคนย่อมท างานเพื่อทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทน เช่น เงนิเดอืน โบนสั สวสัดกิาร

ต่างๆ ไปจบัจ่ายในชวีติสว่นตวัของตนเอง การทีพ่นกังานรูส้กึวา่ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั มคีวามเหมาะสมต่อผลงานที่

ไดด้ าเนินการ ย่อมท าใหพ้นกังานพรอ้มทีจ่ะอยู่กบัองคก์รในระยะยาวต่อไป , หวัหน้างานและเพือ่นร่วมงาน เวลา

ทีพ่นกังานใชเ้วลามากทีส่ดุในหนึ่งวนั กค็อื เวลาทีอ่ยูใ่นทีท่ างาน หากบรรยากาศ ผูค้นทีแ่วดลอ้มใหพ้นกังานรูส้กึ

มคีวามสขุ กจ็ะท าใหพ้นกังานพรอ้มทีจ่ะใชเ้วลาสว่นใหญ่อยู่กบัทีแ่หง่นี้ งานคอืสิง่ส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆทีพ่นกังาน

มกัจะค านงึถงึ เพราะผูใ้ดกต็ามไดร้บัมอบหมายภารกจิในสิง่ทีต่นเองไม่ชอบไม่ถนดั ย่อมเกดิความรูส้กึว่าเวลาที่

เสยีไปนัน้สญูเปล่า  แต่ทัง้นี้ พนกังานทีด่กีค็อืพนกังานทีพ่รอ้มทีจ่ะปรบัตวัในการรบังานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ดว้ย มใิช่เป็นพนกังานทีไ่ม่ยอมขวนขวาย พฒันาเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ เอาแต่ชอบ ท างานเดมิๆ ซ ้าๆ แต่เพยีงอย่างเดยีว 

เพราะจะท าใหอ้งคก์ารไม่เกดิการพฒันา 

ในปจัจุบนัองคก์ารมกีารสง่เสรมิคุณภาพชวีติการท างานในองคก์รทีม่ากขึน้เพื่อคดัสรรบุคลากรทีม่ี

ศกัยภาพและดงึศกัยภาพของบลุคลากรเหล่านัน้ใหอ้อกมาอย่างเตม็ประสทิธภิาพและเพื่อรกัษาไวใ้หน้านทีส่ดุ 

โดยพยายามยกระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรใหส้งูขึน้  



 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าควรศกึษาคุณภาพชวีติกบัความผกูพนัองคก์ารของพนกังานในเขต

วงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพและรกัษาไวใ้ห้

นานทีส่ดุ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพชวีติในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานใน

เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ปจัจยัสว่นบคุคลมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัองคก์ร 

 2. คุณภาพชวีติในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 1. ศกึษาเน้ือหาคุณภาพชวีติในการท างาน โดยศกึษา 1) การไดร้บัค่าตอบแทนในการท างานทีเ่พยีงพอ

และยุตธิรรม 2) สภาพการท างานทีค่ านึงถงึความปลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ 3) ความมัน่คงและความกา้วหน้า

ในงาน 4) การพฒันาความสามารถของบุคคล 5) การบรูณาการทางสงัคมหรอืการท างานรว่มกนั 6) 

ประชาธปิไตยในองคก์ร 7) ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั 8) ลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

2. ศกึษาความผกูพนัต่อองคก์ร โดยศกึษา 1) ความเชื่อมัน่อย่างสงูในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร 2) ความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 3) ความ

ตอ้งการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร                                                              

ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไกแ้ก่ พนงังานในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ท าใหท้ราบถงึระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานในเขตวงัทองหลาง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 



 

 2. ท าใหท้ราบถงึความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติการท างานของพนกังงานในเขตวงัทองหลาง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรมคีวามผกูพนัธต่์อองคก์ร ซึง่เป็นการลดปญัหาการลาออกงานของ

พนกังาน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 

 Walton (1973) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชวีติการท างานไวว้่าเป็นลกัษณะของการท างานที่

ตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล โดยพจิารณาคุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพ

ตวั บุคคล หรอืสงัคมขององคก์ารทีท่ าใหง้านประสบผลส าเรจ็ ซึง่สามารถวดัไดจ้ากเกณฑช์ีว้ดั 8 ดา้น คอื ดา้น

ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสและการพฒันา

ความสามารถ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นการบรูณาการทางสงัคม ดา้นประชาธปิไตยใน

องคก์าร ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั ดา้นการค านึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

Mowday et al. (1982, อา้งถงึใน ธญัญรตัน์ วฑิรูากร, 2560) กล่าวถงึความผกูพนัต่อองคก์รว่า เป็นการ

แสดงออกทีม่ากกว่าความจงภกัดทีีเ่กดิขึน้ตามปกตเิพราะความสมัพนัธท์ีเ่หนียวแน่นและผลกัดนัใหบุ้คคลเตม็ใจ

จะอุทศิตวัเองเพื่อการสรา้งสรรคใ์หอ้งคก์ารอยู่สถานะทีด่ขี ึน้ ความผกูพนัต่อองคก์รมอีงคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 

1. ความเชื่อมัน่อย่างสงูในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
2. ความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 
3. ความตอ้งการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร                                    

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
พงศภ์คั วิง่เรว็ (2559) ศกึษาเรื่องคุณภาพชวีติการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หน้าที่

ส านกังานคุมประพฤต ิจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศกึษาพบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้น เจา้หน้าทีส่ านกังาน
คุมประพฤตมิคีุณภาพชวีติการท างาน อยู่ในระดบัด ีโดยดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม คอื ดา้นทีม่ี
คุณภาพชวีติสงูสดุ สว่นผลการวเิคราะหค์วามผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า เจา้หน้าทีส่ านกังานคมุประพฤตมิคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัสงู และเมื่อทดสอบสมมตฐิาน พบว่า คุณภาพชวีติทัง้ภาพรวมและรายดา้น มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 



 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้เกบ็ขอ้มลูจากประชากรทีเ่ป็นพนกังานในเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ซึง่จะใช้

แบบสอบถามและขอความรว่มมอืจากกลุ่มตวัอย่าง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตามความเป็นจรงิ โดยมขีัน้ตอนการ

ด าเนินการ ดงันี้ 

 1. แจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด จ านวน 400 ชดุ 

 2. เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 

 3. ด าเนินการลงรหสั โดยก าหนดหมายเลขส าหรบัแบบสอบถามทุกราย ก าหนดรหสัขอ้มลูค าตอบ และ

ลงรหสัในกระดาษค าตอบเพื่อเตรยีมวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 

การทดสอบเครือ่งมือ 

 ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่น ามาวเิคราะห ์โดยมรีายละเอยีดของ

ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้ 

 1. ศกึษารายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรวบรวมขอ้มลู ทัง้แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการเกีย่วกบัคุณภาพชวีติ

การท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร จากเอกสาร ต ารา และงานวจิยั 

 2. สรา้งแบบสอบถามเกีย่วกบัคณุภาพชวีติกิารท างาน แบ่งเป็น 8 ดา้น ตามแนวคดิคุณภาพชวีติการ

ท างานของ Walton (1974) ไดแ้ก่ 1) การไดร้บัค่าตอบแทนในการท างานทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม 2) สภาพการ

ท างานทีค่ านึงถงึความปลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ 3) ความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน 4) การพฒันา

ความสามารถของบุคคล 5) การบรูณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั 6) ประชาธปิไตยในองคก์ร 7) ความ

สมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั 8) ลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 3. สรา้งแบบสอบถามเกีย่วกบัความผกูพนัองคก์ร แบง่เป็น 3 ดา้น ตามแนวคดิ Mowday et al. (1982, 

อา้งถงึใน ธญัญรตัน์ วฑิรูากร, 2560) ไดแ้ก่ 1) ความเชื่อมัน่อย่างสงูในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์ร 2) ความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการท างานเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 3) ความ

ตอ้งการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร 

 4. น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา แลว้ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าการทดสอบ

เครื่องมอืเกบ็ขอ้มลู 

 

 



 

ผลการวิจยั 

 การศกึษาวจิยัเรื่องคุณภาพชวีติในการท างานกบัความผกูพนัองคก์รของพนกังาน เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 68.5 มอีาย ุ31 - 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.2 มกีารศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 63.0 มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 50.2 มรีายไดต่้อเดอืน 15,000 – 25,000 บาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 

 สว่นที ่2 ระดบัความคดิเหน็โดยรวมเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานเขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยมากกบัคุณภาพชวีติในการท างาน ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยมากกบัคุณภาพชวีติในการท างาน 6 ขอ้ และอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 2 ขอ้ โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุคอืการบรูณาการทางสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 รองลงมาคอื

ความสมดุลในชวีติการท างาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 

สภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั3.52  ประชาธปิไตยในองคก์ร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 ความมัน่คงและ

ความกา้วหน้าในงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 โอกาสทีพ่ฒันาความสามารถ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 และขอ้ทีม่ี

ค่าเฉลีย่ต ่าสดุคอืค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 ตามล าดบั 

 สว่นที ่3 ระดบัความคดิเหน็โดยรวมเกีย่วกบัความผกูพนัองคก์รของพนกังานในเขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยมากกบัความผกูพนัองคก์รของพนกังาน ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุคอืความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทเพื่อองคก์าร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 

รองลงมาคอืความเชื่อมัน่ทีจ่ะยอมรบัในค่านิยมองคก์ร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสดุคอืความ

ปรารถนาทีจ่ะด ารงอยู่ในองคก์าร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54 ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 



 

อภิปรายผล 

 ผลการวจิยัเรื่อง คุณภาพชวีติในการท างานและความผกูพนัในองคก์รของพนกังานในเขตวงัทองหลาง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีน่ ามาอภปิราย ดงัต่อไปนี้ 

 1. ระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานในเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานในเขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้น โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการบรูณาการทางสงัคม 

ดา้นความสมดุลในชวีติการท างาน ดา้นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม ดา้นสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน ดา้น

ประชาธปิไตยในองคก์ร ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน และอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

โอกาสทีไ่ดพ้ฒันาความสามารถ ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม โดยมสีรุปผลแต่ละดา้นโดยสามารถ

อภปิรายไดด้งันี้  

 1.1 ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนทีท่า่นไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณงาน 

ค่าตอบแทนทีท่่านไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ ค่าตอบแทนทีท่่านไดร้บัมคีวามเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกบังานในลกัษณะเดยีวกนั อาจเป็นเพราะการก าหนดค่าตอบแทนจากตวับุคคลหรอืจากประสบการณ์ท าให้

ไดร้บัค่าตอบแทนทีไ่ม่มากพอ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุทพิงศ ์อ่อนจนัทรอ์บ (2558) ศกึษาเรื่อง

ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร กรมทรพัยากรน ้า 

(สว่นกลาง) ผลการวจิยั พบว่า บุคลากร กรมทรพัยากรน ้า (สว่นกลาง) มคีุณภาพชวีติการท างาน ดา้น

ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.2 ดา้นสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ บรเิวณทีท่ างานสะอาด/มแีสงสว่างเพยีงพอ/มรีะบบ

ระบายอากาศทีด่/ีอากาศถ่ายเทสะดวก สภาพแวดลอ้มในทีท่ างานมคีวามปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

มาตรการในการป้องกนัอนัตรายจากการท างานทีอ่งคก์ารวางไวม้คีวามเหมาะสม ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ

บรเิวณทีท่ างานของพนกังานในเขตวงัทองหลาง มกีารท าความสะอาดทีด่ ีสถานทีท่ างานมคีวามปลอดภยั 

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของณฐัพงษ์ ขจดัภยั (2559) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการท างาน

กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองคก์ารของบคุลากรบรษิทั เธยีรส์รุตัน์ จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวจิยั พบว่า เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าคุณภาพชวีติในการท างาน ดา้นสภาพท างานทีป่ลอดภยัไม่

เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ อยู่ในระดบัมาก 

  1.3 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ ระดบัปานกลาง 2 ขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ท่านสามารถ



 

ปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้ท่านไดร้บัมอบหมายภารกจิและการท างานทีส่รา้งโอกาส

ในการพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ การเลื่อนต าแหน่งหน้าทีใ่นองคก์ารของท่านเป็นไปดว้ยความยุตธิรรม อาจ

เป็นเพราะ พนกังานสามารถปฎบิตังิานตามความรบัผดิชอบไดอ้ย่างดแีละมกีารพฒันาตนเองอยู่เสมอ แต่บรษิทั

ยงัไม่เปิดโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งมากนกั สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของธญัญรตัน์ วทิรูากร (2560) ศกึษาเรื่อง

ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการท างานกบัความผกูพนัองคก์รของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลบ ารุง

ราษฎร ์ผลการวจิยัพบว่า พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลบ ารุงราษฎเมื่อพจิาราณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

ความกา้วหน้าและความมัน่คงอยู่ในระดบัมาก  

 1.4 ดา้นโอกาสทีไ่ดพ้ฒันาความสามารถ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ ระดบัปานกลาง 2 ขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ องคก์ารใหท้่านไดใ้ช้

ความรูค้วามสามารถและทกัษะในการท างานอย่างเตม็ที ่มกีารจดัประชุมดา้นวชิาการท าใหบุ้คลากรไดร้บัขอ้มลู

ขา่วสารและความรูใ้หม่ องคก์ารของท่านสนบัสนุนใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาการท างาน อาจเป็นเพราะ 

องคก์รทีใ่หพ้นกังานท างานโดยใชค้วามรูค้วามสามารถในการท างานอย่างเตม็ที ่และไดจ้ดัการฝึกอบรมเพื่อให้

พนกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสทุพิงศ ์อ่อนจนัทรอ์บ (2558) ศกึษาเรื่อง

ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร กรมทรพัยากรน ้า 

(สว่นกลาง) ผลการวจิบัพบว่า บคุลากร กรมทรพัยากรน ้า (สว่นกลาง) มคีุณภาพชวีติการท างาน โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า โอกาสพฒันาศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.5 ดา้นการบรูณาการทางสงัคม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ใน

ระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ท่านและเพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั ท่านไดร้บั

ความช่วยเหลอืและความร่วมมอืจากผูร้่วมงานเป็นอย่างดเีมื่อทา่นขอรอ้ง ท่านไดร้บัค าแนะน าจากเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอ อาจเป็นเพราะ พนกังานทุกคนร่วมกนัปฏบิตังิงานกนัอย่างด ีสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั

ของสทุพิงศ ์อ่อนจนัทรอ์บ (2558) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการท างานกบัความผกูพนัต่อ

องคก์รของบุคลากร กรมทรพัยากรน ้า (สว่นกลาง) ผลการวจิบัพบว่า บุคลากร กรมทรพัยากรน ้า (สว่นกลาง) มี

คุณภาพชวีติการท างาน โดยเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบรูณาการทางสงัคมอยู่ในระดบัมาก 

 1.6 ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ใน

ระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาตดิตามผลปฎบิตักิารของพนกังานใน

องคก์าร องคก์ารมนีโยบายในการท างานทีช่ดัเจน องคก์ารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนกังานตาม

ต าแหน่งอย่างเหมาะสม อาจเป็นเพราะองคก์ารมนีโยบายทีช่ดัเจน และมแีผนการท างานทีเ่ป็นระบบ สอดคลอ้ง

กบัผลงานวจิยัของธญัญรตัน์ วทิรูากร (2560) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการท างานกบั

ความผกูพนัองคก์รของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ผลการวจิยัพบว่า เมื่อพจิาราณาเป็นรายดา้น 

ดา้นลกัษณะการบรหิารทีเ่ป็นธรรมและเสมอภาคอยูใ่นระดบัมาก 



 

 1.7 ดา้นความสมดุลในชวีติการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่

ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ท่านสามารถแบ่งเวลางานออกจากเรื่องสว่นตวัไดเ้ป็น

อย่างด ีท่านสามารถท างานทีร่บัผดิชอบเสรจ็ทนัก าหนด โดยไมต่อ้งท างานล่วงเวลา ท่านพอใจการจดัแบ่งเวลา

ส าหรบักจิกรรมต่างๆในแต่ละวนัของท่าน อาจเป็นเพราะ องคก์ารมกีารก าหนดใหม้วีนัหยุดอย่างเพยีงพอ 

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของธญัญรตัน์ วทิรูากร (2560) ศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการ

ท างานกบัความผกูพนัองคก์รของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ผลการวจิยัพบว่า เมื่อพจิาราณาเป็น

รายดา้น ดา้นภาวะอสิระจากงาน อยู่ในระดบัมาก 

 1.8 ดา้นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ใน

ระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ท่านเป็นสว่นหนึ่งทีส่รา้งความส าเรจ็ใหก้บัหน่วยงานและ

สงัคม องคก์ารจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิสนบัสนุนสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม องคก์ารของท่านไดร้บัการ

ยอมรบัว่ามคีวามส าคญัต่อสงัคมโดยรวม อาจเป็นเพราะองคก์ารไดจ้ดักจิกรรมสนุบสนุนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม

เสมอ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของธญัญรตัน์ วทิรูากร (2560) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชวีติใน

การท างานกบัความผกูพนัองคก์รของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นลกัษณะ

การท างานจะตอ้งมสีว่นรว่มเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคมโดยตรง อยู่ในระดบัมาก 

 2. ระดบัความผกูพนัองคก์รของพนกังานในเขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัความผกูพนัองคก์รของพนกังานในเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก ่ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทเพื่อองคก์าร ดา้น

ความเชื่อมัน่ทีจ่ะยอมรบัในค่านิยมองคก์ร ดา้นความปรารถนาทีจ่ะด ารงอยูใ่นองคก์าร 

 2.1 ดา้นความเชื่อมัน่ทีจ่ะยอมรบัในค่านิยมองคก์ร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ท่านเชื่อใจไวใ้จในการเป็นผูน้ าของผูบ้รหิาร 

ท่านพอใจกบัผลส าเรจ็ทีป่ฏบิตังิานอยู่ ท่านมคีวามเชื่อมัน่ในความมัน่คงขององคก์าร อาจเป็นเพราะ องคก์ารมี

การก าหนกค่านิยมองคก์ารและเป้าหมายอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสทุพิงศ ์อ่อนจนัทรอ์บ (2558) 

ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร กรมทรพัยากรน ้า 

(สว่นกลาง) ผลการวจิบัพบว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร อยูใ่นระดบัมากดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัในเป้าหมาย

ขององคก์าร 

 2.2 ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทเพื่อองคก์าร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ท่านไดใ้ชค้วามสามารถอย่างเตม็ทีใ่นการท างาน งาน

ทีท่่านท าอยู่เป็นสิง่ส าคญัอย่างหนึ่งทีเ่กดิในชวีติของท่าน ท่านเตม็ใจทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆขององคก์าร อาจ

เป็นเพราะ องคก์ารไดใ้หพ้นกังานไดใ้ชค้วามสามารถอย่างเตม็ทีท่ าใหพ้นกังานทุม่เทการท างานเพื่อองคก์าร 

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสทุพิงศ ์อ่อนจนัทรอ์บ (2558) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชวีติการ



 

ท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร กรมทรพัยากรน ้า (สว่นกลาง) ผลการวจิบัพบว่า ผลการวจิบัพบว่า 

ความผกูพนัต่อองคก์ร อยูใ่นระดบัมากดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามในการปฏบิตังิานใหอ้งคก์าร 

 2.3 ดา้นความปรารถนาทีจ่ะด ารงอยู่ในองคก์าร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ ระดบัปานกลาง 1 ขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ท่านคดิว่าการพจิารณา

ความดคีวามชอบท าใหเ้กดิขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน ท่านทุม่เทเวลาเพื่อการท างานโดยวางกจิกรรมอื่น

จนกว่างานจะเสรจ็แลว้ ท่านรูส้กึยนิดทีีไ่ดท้ างานกบัองคก์าร อาจเป็นเพราะ องคก์ารมกีารพจิารณาความดี

ความชอบทีท่ าใหเ้กดิขวญัก าลงัใจจงึท าใหพ้นกังานอยากทีจ่ะด ารงอยู่ในองคก์าร สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ

ธญัญรตัน์ วทิรูากร (2560) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชวีติในการท างานกบัความผกูพนัองคก์รของ

พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ผลการวจิยัพบว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร อยู่ในระดบัมากดา้นดา้นความ

ตอ้งการทีจ่ะด ารงไวซ้ึง่การเป็นสมาชกิขององคก์ร 

 3. คุณภาพชวีติในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัองคก์ร ดา้นความเชื่อมัน่ทีจ่ะยอมรบัใน
ค่านิยมองคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทเพื่อองคก์าร ดา้นความปรารถนาทีจ่ะด ารงอยูใ่นองคก์าร สอดคลอ้งกบั
ผลงานวจิยัของพลอยบุษรา บญุญาพทิกัษ์ (2558) ศกึษาเรื่องคณุภาพชวีติการท างานกบัการรกัษาความผกูพนั
ต่อองคก์ารของบุคลากรต่างวยั: กรณีศกึษาบุคลากรในส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  
รวมถงึมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวก สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของศศมิา มหาสารนินัทน์ (2558) ศกึษาเรื่อง
ความสมัพนัธข์องคุณภาพชวีติในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศกึษา : พนกังานแคชเชยีร ์
พนกังานแคชเชยีรบ์รกิาร และพนกังานบรกิารลกูคา้สมัพนัธ ์ของหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั) สทุพิงศ ์อ่อนจนัทรอ์บ 
(2558) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบคุลากร กรม
ทรพัยากรน ้า (สว่นกลาง)  พงศภ์คั วิง่เรว็ (2559) ศกึษาเรื่องคณุภาพชวีติการท างานและความผกูพนัต่อองคก์าร
ของเจา้หน้าทีส่ านกังานคมุประพฤต ิจงัหวดัสมุทรปราการ ธญัญรตัน์ วทิรูากร (2560) ศกึษาเรือ่งความสมัพนัธ์
ระหว่างคุณภาพชวีติในการท างานกบัความผกูพนัองคก์รของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์และวธู สว
นานนท ์(2560) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะงาน คณุภาพชวีติในการท างาน และความผกูพนัของ
พนกังานต่อองคก์ารรฐัวสิาหกจิแห่งหนึ่ง ซึง่แตกต่างจากวาณิชญา มานิสสรณ์ (2558) ศกึษาเรือ่งความสมัพนัธ์
ระหว่างคุณภาพชวีติในการท างาน การรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร กบัความตัง้ใจทีจ่ะลาออกของพนกังาน โดยมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นตวัแปรสือ่ มคีุณภาพชวีติในการท างานการรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร และความผกูพนั
ต่อองคก์าร มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความตัง้ใจทีจ่ะลาออกของพนกังาน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01  

 

 

 



 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 1. จดัการทรพัยากรบุคคลใหม้ขีดีความสามารถเพื่อใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ผูบ้งัคบับญัชาควรมกีารเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการท างานอย่างเตม็ที ่เพื่อใหก้าร

ท างานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และมกีารพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหม้คีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานเพื่อ

สรา้งผลงานทีด่ ี

 2. องคก์ารควรมกีารพจิารณาถงึค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมตามความสามารถของพนกังาน อตัราค่าจา้ง

และค่าตอบแทนของพนกังานตอ้งเท่าเทยีมทุกคน และใหพ้นกังานไดร้บัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมดว้ย 

 3. องคก์ารควรใหค้วามส าคญัในเรื่องการฝึกอบรมเพื่อพฒันาการท างานและอาชพีของพนกังานมกีาร

ฝึกอบรมใหต้รงกบังานทีพ่นกังานรบัผดิชอบ เพื่อใหพ้นกังานมโีอกาสเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ 

 4. องคก์ารควรมกีารเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร้บัการสง่เสรมิใหม้คีวามกา้วหน้าทีส่งูขึน้ในการท างานที่

เหมาะสม ใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเตม็ศกัยภาพ เพื่อทีจ่ะไดเ้ลื่อนต าแหน่งตามความรู้

ความสามารถของพนกังาน รวมถงึตอ้งเป็นไปตามความยุตธิรรม  

 5. องคก์ารควรสรา้งใหม้คีวามผกูพนัต่อองคก์รเพื่อใหพ้นกังานด ารงอยู่กบัองคก์ารต่อไป ผูบ้งัคบับญัชา

จะตอ้งปรบัทศันคตกิบัพนกังาน พยายามรบัฟงัความคดิเหน็และรบัรูเ้ป้าหมายของพนกังานแต่ละคน 

ขณะเดยีวกนัจะตอ้งชื่นชมพนกังานและมอบรางวลัเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจกบัพนกังานต่อไป เพื่อใหพ้นกังาน

ด ารงอยู่ในองคก์ารโดยไม่คดิทีจ่ะลาออก 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัครัง้ต่อไป 

 ควรท าการศกึษาปจัจยัดา้นอื่นๆทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์ร เช่น สถานการณ์และ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั และควรท างานวจิยัอย่างต่อเน่ือง แลว้น าผลทีว่จิยัมาเป็นแนวทางในการพฒันา

คุณภาพชวีติ เพื่อใหพ้นกังานเกดิความผกูพนักบัองคก์ารเพิม่มากขึน้ 
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