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บทคดัย่อ 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการรกัษาพนักงานในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคลและเพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อการรกัษาพนักงานใหค้งอยู่ในองคก์าร การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็ขอ้มูล เพื่อน ามาวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิt- test และ f-test และคุณภาพชวีติในการท างานทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการ
รกัษาพนักงานให้คงอยู่ในองคก์าร โดยใช้การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั (Pearson’s Product 
Moment Correlation) 
 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 79.00 มอีายุระหว่าง 22 - 31 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
72.30 ระดบัการศกึษา ปวส. / ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 65.30 ประกอบอาชพีเป็นพนักงานเอกชน คดิเป็นร้อยละ 
65.50 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 44.50 และมปีระสบการณ์ในการท างาน 4 - 6 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 41.30 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุดกับคุณภาพชีวิตในการท างาน          
ดา้นผลตอบแทนที่เป็นธรรมและพอเพยีง ในเรื่องการได้รบัการประเมนิปรบัเงนิเดอืนประจ าปีอย่างยุติธรรม และให้
ความคดิเหน็ในระดบัมากที่สุดกบัการรกัษาพนักงานใหค้งอยู่ในองค์การ ดา้นคุณลกัษณะพนักงาน ในเรื่องพนักงาน
ควรไดร้บัสวสัดกิารอื่น ๆ เช่น ค่ารกัษาพยาบาลของบดิา มารดา หรอืคู่สมรสและบุตร ในส่วนของผลปจัจยัส่วนบุคคล
กบัการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์าร โดยเพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และประสบการณ์ในการท างานที่
ต่างกนัมผีลต่อการรกัษาพนักงานให้คงอยู่กบัองค์การแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และระดบั
การศกึษาทีต่่างกนัมผีลต่อการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์ารไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
และผลของความสมัพนัธข์องคุณภาพชวีติในการท างานกบัการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์าร พบว่า คุณภาพชวีติ
ในการท างานกบัการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์ารโดยรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า 0.000 
มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรสนัที ่0.763 ระดบัความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งสงูและไปในทศิทางเดยีวกนั โดย
ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธ์มากทีสุ่ด 3 ล าดบั คอื ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ ด้านลกัษณะการบรหิาร และ
ดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและพอเพยีง 

 

 *บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอสิระเรื่อง คุณภาพชวีติในการท างานที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการรกัษา
พนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึง่ไดผ้่านการสอบป้องกนัการคน้ควา้อสิระเรยีบรอ้ยแลว้ 
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หมายเหต ุ: ค าส าคญั (Key words) ไดแ้ก่ (1) คุณภาพชวีติในการท างาน (Quality of Work in Life) (2) แนวคดิการ
รกัษาพนกังานใหค้งอยู่ (Theory model of retention) (3) พนกังาน (Employee) 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study the quality of work in life related to the retention of 
employees in Bang Kapi district, Bangkok by separating as individual factor and to study the quality of 
employee’s life and retain such employee to stay with the organization long-lasting. This research is a 
quantitative research by using questionnaires as a tool to collect data for statistical analysis, t-test and f-test 
and the quality of work in life related to the employee retention in the organization by using analysis of 
Pearson’s Product Moment Correlation. 
 It found that most respondents were 79 % of female, 72.30 % of aged 22-31 years old , 65.30 % of high 
vocational / bachelor's degree, 65.50 % of private employees, 44.50 % of having average monthly salary 
15,001 – 20,000 baht and 41.30 % of working experience about 4-6 years. Most sample group opinions were 
in the lowest level with the quality of work in life in adequate and fair compensation, an annual fair salary 
evaluation and opinions of employee retention in the organization were the highest-level including employees 
should receive other benefits such as medical expenses for self, spouse, common-law partner and your 
dependent children. In terms of the  individual factor and employee retention in the organization by gender, 
age, occupation, average monthly salary and different working experience affected to the employee retention 
in the organization differently at the 0.05 level of significance and different educational levels have different 
effects to the employee retention in the organization at the 0.05 level of significance and the results of quality 
of work in life related to the retention of employees in the organization found that the overall of quality of 
work in life and employee retention was at the 0.01 level of significance with a value of 0.000 with the 
Pearson correlation coefficient of 0.763. The relation level was quite high and in common direction. The most 
correlated relation was 3 sequences as follows: Social relevance, Constitutionalism and Adequate and fair 
compensation 
 
บทน า 
 ยุคแห่งโลกาภิวฒัน์ท าให้ทัว่โลกสามารถเชื่อมต่อหากนัได้อย่างไร้พรมแดน เศรษฐกิจประเทศไทยมกีาร
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง ย่อมท าใหม้กีารขยายธุรกจิจากทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีเ่พิม่มากขึน้ ดา้นเทคโนโลยมีกีาร
พฒันาและปรบัปรุงอย่างรวดเรว็ ดงันัน้เมื่อมเีงนิทุน ทรพัยากร คน เทคโนโลยเีขา้ประเทศเพื่อขยายธุรกจิกย็่อมมกีาร
ออกไปภายนอกประเทศเพื่อขยายธุรกิจเช่นเดียวกัน ธุรกิจในปจัจุบันน้ีต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ส าหรบัยุคนี้ ท าใหบ้างธุรกจิเปลีย่นจากทีพ่ึง่พาเงนิทุนเป็นสว่นใหญ่มาเป็นธุรกจิที่
เพิง่พาทัง้เงนิทุนและควบคู่ความคดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ เพิง่พาเทคโนโลยทีีเ่ขา้มามบีทบาทเพื่อท าใหเ้กดินวตักรรมใหม่ 
ๆ การด าเนินธุรกจิต้องมกีารบรหิารและการจดัการในองค์การต่าง ๆ จ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องมีทรพัยากรการบริหาร 
ประกอบดว้ยปจัจยัทัง้ 8 ประการ คอื คน (man) เงนิทุน (money) วตัถุดบิ (material) วธิกีาร / การจดัการ (method / 
management) เครื่องจกัร (machine) การตลาด (market) ขวญัและก าลงัใจ (morale) และขอ้มูลข่าวสาร (message) 
แต่ปฏเิสธไม่ไดว้่าการแขง่ขนัไม่ไดข้ึน้อยู่กบัเครื่องจกัรทีท่นัสมยัหรอืแนวความคดิดา้นการจดัการเพยีงอย่างเดยีว ซึง่
หลายองคก์ารทีป่ระกอบธุรกจิต่างเหน็ตรงกนัว่า คน (man) เป็นทรพัยากรทีก่่อใหเ้กดิความสามารถในการแข่งขนัทาง



ธุรกิจได้ การที่องค์การต่าง ๆ มีคนที่มีความสามารถ ทักษะ ความช านาญ ในหลาย ๆ ด้านพร้อมมีการดึง
ความสามารถของแต่ละบุคคลออกมาใช ้และมคีวามสามารถรกัษาบุคคลนัน้ใหม้คีวามสามารถในการท างานกบัองคก์าร
ไดอ้ย่างยาวนาน ย่อมท าใหอ้งคก์ารนัน้ ๆ มคีวามสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิ หากพนักงานทีม่คีวามสามารถของ
องค์การลาออกด้วยแล้วยิง่ส่งผลต่อความสูญเสยีให้แก่องค์การ แต่ถ้าพนักงานที่มคีวามสามารถนัน้ไปร่วมท างานกบั
คู่แข่งกจ็ะยิง่สร้างความเสยีหายให้แก่องค์การได้ นอกจากนี้ยงัท าให้เกดิต้นทุนตามมาอกีมากมายตัง้แต่ค่าใช้จ่ายใน
ขัน้ตอนการสรรหาคดัเลอืก และค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ช่วงขา่วการว่างงานเดอืนกนัยายน 2561 
ทีว่่านางเพชรรตัน์ สนิอวย รองปลดักระทรวงแรงงาน รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมการจดัหางาน กล่าวถงึอตัราการ
ว่างงานว่าปญัหาการวา่งงานนัน้ไม่ไดรุ้นแรง แต่หากพจิารณาจากรายละเอยีดตวัเลขพบว่าโดยเหตุผลของการว่างงาน
เป็นการลาออกจากงานมากที่สุด ตามรายละเอยีดภาพที่ 1 ขอ้มูลตวัเลขจากวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานเดอืน 
ธนัวาคม 2561, กองบรหิารขอ้มูลตลาดแรงงาน, กรมการจดัหางาน, กระทรวงแรงงาน เหน็ไดช้ดัว่าในแต่ละเดอืนมี
ผูป้ระกนัตนกรณีว่างงานจ านวนมากและเป็นกรณีลาออกทีม่จี านวนมากกว่ากรณีเลกิจา้ง 
ภาพที ่1 ขอ้มลูตวัเลขจากแสดงขอ้มลูตวัเลขจากวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานเดอืน ธนัวาคม 2561,  กองบรหิาร

ขอ้มลูตลาดแรงงาน, กรมการจดัหางาน, กระทรวงแรงงาน 

ทีม่า. วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน 2561 ปีที ่26 ฉบบัที ่12 (หน้า 5), โดยกรมการจดัหางาน, 2561, กลุ่มงานวเิคราะหแ์ละวจิยั     
กองบรหิารขอ้มลูตลาดแรงงาน. 

ดงันัน้ทุก ๆ องค์การต่างก็หาสาเหตุและจัดหาวิธีการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์การ การจะรักษา

พนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์ารจ าเป็นจะตอ้งค านึงถงึแนวคดิคุณภาพชวีติในการท างาน เพราะคุณภาพชวีติในการท างาน

จะสามารถเป็นตวัชีว้ดัว่าการจะรกัษาพนักงานใหค้งอยู่กบัองคก์ารจะมสีาเหตุมาจากปจัจยัตวัไหนบา้งทีส่ าคญัของแต่

ละองคก์าร คุณภาพชวีติในการท างานประกอบดว้ยดา้นผลตอบแทน ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยั ดา้นการพฒันา

ศกัยภาพของผูท้ างาน ดา้นความมัน่คงในการงาน ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์ดา้นลกัษณะการบรหิาร ดา้นความสมดุลระหว่าง

ชวีติการท างาน ยกตวัอย่างด้านผลตอบแทน การที่องค์การมกีารจ่ายค่าตอบแทน เงนิเดอืนให้กบัพนักงานจะต้องมี

ความเหมาะสมกับค่าครองชีพและเพียงพอต่อการด ารงใช้ชีวิตของพนักงาน หากด้านผลตอบแทบนี้ไม่สามารถ

ตอบสนองต่อพนกังานได ้การทีจ่ะรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์ารจะลดน้อยลง ท าใหเ้กดิสาเหตุการลาออกตามมา    



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อ การรักษาพนักงานในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างท าใหม้กีารรกัษาพนักงานใหค้งอยู่

กบัองคก์ารแตกต่างกนั 

 2. คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพนัธ์ต่อการรกัษาพนักงานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยัฉบบันี้คือพนักงานที่มีอายุระหว่าง 22 – 60 ปี ในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร มจี านวน 87,413 คน (ขอ้มลูจากระบบสถติทิางการทะเบยีน ณ เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562) จากการ

ค านวณสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องศึกษาจ านวน 400 คน โดยท าการส ารวจผ่านการตอบ

แบบสอบถามออนไลน์และแจกแบบสอบถาม 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ใชแ้นวคดิคุณภาพชวีติในการท างาน (Quality of Work in Life) และแนวคดิการรกัษาพนักงานให้คงอยู่ 

(Theory model of retention) โดยศกึษาคุณภาพชวีติในการท างาน ประกอบดว้ยดา้นผลตอบแทน ทีเ่ป็นธรรมและพอเพยีง 

ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยั ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้ างาน ดา้นความมัน่คงในการงาน ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์

ดา้นลกัษณะการบรหิาร ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการท างาน ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์าร และการรกัษา

พนักงานใหค้งอยู่ ประกอบดว้ย ปจัจยัด้านคุณลกัษณะพนักงาน ปจัจยัดา้นภาระงาน ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะองคก์าร 

ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะผูบ้รหิาร 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รบั 
 1. ท าใหท้ราบคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 2. ท าให้ทราบคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อการรักษาพนักงานในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อน าผลวจิยัเป็นแนวทางการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์ารต่อไป 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 งานวจิยัฉบบันี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มูล บทความ เอกสาร  รวมถงึงานวจิยัฉบบัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั

ฉบบันี้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางการศกึษาเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการท างานทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการรกัษาพนกังาน 



  

 คุณภาพชีวิตในการท างาน นิศาชล เรืองชู (2557) ได้รวบรวมและให้ความหมายของคุณภาพชีวิตใน      

การท างานไวว้่าคุณภาพชวีติในการท างานเป็นค าที่มคีวามหมายกวา้งครอบคลุมไปในทุกด้านทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติใน    

การท างานของแต่ละบุคคลและสภาพแวดลอ้มในการท างานภายในองคก์าร แต่มเีป้าหมายส าคญัร่วมกนัอยู่ที่การลด

ความตึงเครยีดทางจติใจ เพื่อเพิ่มความพงึพอใจในงานที่ท า ซึ่งถือเป็นกลไกส าคญัในการปรบัปรุงคุณภาพชวีติใน

สถานทีท่ างาน 

 นนัทา โสรตัน์ (2558) ไดร้วบรวมและใหค้วามหมายของคุณภาพชวีติในการท างานไวว้่า คุณภาพชวีติในการ

ท างาน หมายถงึ ความรู้สกึของพนักงานที่มต่ีอสภาพการปฏบิตังิานโดยชวีติในการท างานมคีวามเหมาะสมมคีุณค่า

และพงึพอใจสภาพงานทีท่ างานถงึค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม สภาพการท างานทีค่ านึงถงึความปลอดภยัและ

สง่เสรมิสขุภาพ ความมัน่คงและความกา้วหน้าในการท างาน โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของพนักงาน บูรณาการ

ทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั ประชาธปิไตยในองคก์าร ความสมดุลระหว่างงานและชวีติส่วนตวั และลกัษณะงานที่

เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน Richard E. Walton (1973) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะ

ส าคญัทีป่ระกอบขึน้เป็นคุณภาพชวีติการท างาน โดยแบ่งออกเป็น 8 ประการ คอื 

 1. ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและพอเพยีง (Adequate and fair compensation) หมายถงึ การทีผู่ป้ฏบิตังิาน

ไดร้บัค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ อย่างเพยีงพอกบัการมชีวีติอยู่ไดต้ามมาตรฐานทีย่อมรบักนั

โดยทัว่ไปและตอ้งเป็นธรรม เมื่อเปรยีบเทยีบกบังานหรอืองคก์ารอื่น ๆ ดว้ย 

 2. ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยั (Safe and healthy environment) หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทัง้ทางกายภาพและ

ทางด้านจติใจ นัน่คอืสภาพการท างานต้องไม่มลีกัษณะที่ต้องเสีย่งภยัจนเกนิไป และจะต้องช่วยให้ผูป้ฏบิตัิงานรู้สกึ

สะดวกสบายและไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั 

 3. ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้ างาน (Development of human capacities) หมายถงึ งานที่ปฏบิตัิอยู่นัน้

จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏบิตัิงานได้ใช้และพฒันาทกัษะความรู้อย่างแท้จริงและรวมถึงการมโีอกาสได้ท างานที่ตน

ยอมรบัว่าส าคญัและมคีวามหมาย 

 4. ด้านความมัน่คงในการงาน (Growth and security) หมายถงึ นอกจากงานจะช่วยใหเ้พิม่พูนความรู้

ความสามารถแลว้ ยงัช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานไดม้โีอกาสกา้วหน้าและมคีวามมัน่คงในอาชพี ตลอดจนเป็นทีย่อมรบัทัง้ของ

เพื่อนร่วมงานและสมาชกิในครอบครวัของตน 

 5. ดา้นสงัคมสมัพนัธ ์(Social integration) หมายถงึ งานนัน้ช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานได้มโีอกาสสรา้งสมัพนัธภาพกบั

บุคคลอื่น ๆ รวมถงึโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในความกา้วหน้าทีต่ัง้อยู่บนฐานของระบบคุณธรรม 

 6. ดา้นลกัษณะการบรหิาร (Constitutionalism) หมายถงึ วถิชีวีติและวฒันธรรมในองคก์ารจะส่งเสรมิใหเ้กดิการ

เคารพสทิธสิ่วนบุคคลมคีวามเป็นธรรมในการพจิารณาใหผ้ลตอบแทนและรางวลัรวมทัง้โอกาสที่แต่ละคนจะไดแ้สดง

ความคดิเหน็อย่างเปิดเผย มเีสรภีาพในการพดู มคีวามเสมอภาค และมกีารปกครองดว้ยกฎหมาย 

 7. ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการท างาน (The total life space) หมายถงึ เป็นเรื่องของ การเปิดโอกาสให้

ผูป้ฏบิตัิงานไดใ้ช้ชวีติในการท างานและชวีติส่วนตวันอกองค์การอย่างสมดุลนัน้คอืต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏบิตังิานได้รบั



ความกดดนัจากการปฏบิตังิานมากเกนิไปดว้ย การก าหนดชัว่โมง การท างานทีเ่หมาะสมเพื่อหลกีเลีย่งการทีต่้องคร ่าเคร่ง

อยู่กบังานจนไม่มเีวลาพกัผ่อน หรอืไดใ้ชช้วีติสว่นตวัอย่างอย่างเตม็ที่ 

 8. ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์าร (Social relevance) หมายถงึ เป็นเรื่องทีส่ าคญัประการหนึ่งที่

ผูป้ฏบิตังิานจะต้องรูส้กึ และยอมรบัว่าองคก์ารทีต่นปฏบิตังิานอยู่นัน้รบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นต่าง ๆ ทัง้ในดา้นผลผลติ 

การจ ากดัของเสยี การรกัษาสภาพแวดลอ้ม การปฏบิตัเิกีย่วกบัการจา้งงาน และเทคนิคดา้นการตลาด 

 ความหมายของการรกัษาพนักงานให้คงอยู่กบัองคก์าร สุปรานี เอกอุ (2550) ไดใ้หค้วามหมายของการ

รกัษาพนกังานหรอืการธ ารงพนักงาน ไวว้่า เป็นการทีอ่งคก์ารสามารถทีจู่งใจใหพ้นักงานสามารถอยู่กับองคก์ารไวไ้ด้

อย่างยาวนาน ท าให้ พนักงานมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์การโดยมกีารวางกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่

เหมาะสม สภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่หมาะสม ซึง่สิง่เหล่านี้สง่ผลต่อทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์าร 

 นงนุช วงษ์สุวรรณ (2550) ใหค้วามหมายของการคงอยู่ในงานว่า หมายถงึ การที่รกัษาพนักงานทีม่คีวามรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างานใหป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ก าลงัความสามารถ มคีวามยดึมัน่ผกูพนั มัน่คงและ

เตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและยาวนาน 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรกัษาพนักงานให้คงอยู่กบัองคก์าร แนวคดิการรกัษาพนักงานใหค้งอยู่ 
Taunton, Krampitz and Wood (1989) กล่าวถงึรูปแบบของทฤษฎกีารรกัษาพนักงานใหค้งอยู่ (Theory model of 

retention) ม ี4 องคป์ระกอบทีส่ง่ผลกบัการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่ ดงันี้ 

 1. ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะพนักงาน (Employee Characteristics) หมายถงึ ลกัษณะของบุคคลประกอบดว้ย

โอกาสในการเปลีย่นงาน สมัพนัธภาพกบัผูร้่วมงาน การศกึษา และภาระครอบครวั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  (1) โอกาสใน

การเปลีย่นงาน คอื การทีบุ่คคลมโีอกาสในการทีจ่ะเลอืกงานใหม่ การทีบุ่คคลมโีอกาสในการเปลีย่นงานใหม่อาจเกดิจาก

การไม่พงึพอใจในงานหรอืงานใหม่ใหผ้ลประโยชน์ทีม่ากกว่า ซึง่มผีลท าใหก้ารคงอยู่ในงานลดลง (2) สมัพนัธภาพกบั

ผูร้่วมงาน คอื สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างบุคคลกบับุคคลที่ท างานร่วมกนั จงึมคีวามจ าเป็นและความส าคญัอย่างยิง่ใน

องค์การ บุคคลทุกคนต้องการมีสมัพนัธภาพที่ดีกบัเพื่อนร่วมงานทุกคน เพื่อให้งานต่าง ๆ ในองค์การเป็นไปอย่าง

ราบรื่น บรรลุตามวตัถุประสงค์ (3) ภาระครอบครวั คอื ภาระครอบครวัเป็นสิง่หนึ่งทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจ 

ในงาน และการคงอยู่ในงาน ภาระครอบครวัจะรวมถงึภาระในการดูแลครอบครวัทุกดา้น รวมทัง้ภาระทางดา้นการเงนิ 

เน่ืองจากภาระครอบครวัในบทบาทของ บุตร สามหีรอืภรรยา มารดาหรอืบดิา ซึง่ต้องมภีาระในการรบัผดิชอบอาจท า

ใหเ้กดิความเหนื่อยลา้และอาจสง่ผลกระทบต่อการปฏบิตังิานได ้

  2. ปจัจยัดา้นภาระงาน (Task Requirement) หมายถงึ ลกัษณะของงานประกอบดว้ยความจ าเจของงาน    

การมสีว่นร่วม และการตดิต่อสื่อสาร ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ (1) ความจ าเจของงาน คอื การปฏบิตังิานซ ้า ๆ งานทีเ่ป็น

ลกัษณะจ าเจหรอืเป็นงานทีท่ าเป็นประจ า จะไม่ตอ้งการทกัษะทีห่ลากหลาย ไม่ทา้ทายและน่าเบื่อหน่าย ท าใหพ้นักงาน

เกดิความไม่พงึพอใจและอาจส่งผลใหล้าออกถงึการไม่อยู่ในงานได้ (2) การมสี่วนร่วม คอื ระดบัการใชอ้ านาจของ

พนกังานในการทีป่ฏบิตังิาน โดยเฉพาะการทีผู่บ้รหิารเปิดโอกาสใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการวางแผนและการก าหนด

เป้าหมายและแนวทางในการปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงานจะท าใหพ้นกังานคดิวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ่ง

ที่มีส่วนส าคัญของหน่วยงาน (3) การติดต่อสื่อสาร คือ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารขององค์การไปสู่พนักงาน              

การตดิต่อสือ่สารเป็นกระบวนการทีม่คีวามสมัพนัธก์บักระบวนการทางจติวทิยา กระบวนการทางสงัคมและวฒันธรรม 

การสือ่สารไม่สามารถเกดิขึน้ไดเ้องแต่จะมคีวามเกีย่วเน่ืองกบัระบบการเรยีนรู ้การจ าและการคดิต่าง  



 3. ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะองคก์าร (Organization Characteristics) หมายถงึ ลกัษณะขององคก์ารประกอบดว้ย

ค่าตอบแทน ความยุตธิรรม และโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ (1) ค่าตอบแทน คอื ค่าตอบแทนเป็นสิง่

ทีส่ าคญัในการครองชพี คนทุกคนมุ่งท างานเพื่อใหม้รีายไดเ้พยีงพอกบัการด ารงชพี ค่าตอบแทนหรอืรายไดท้ีเ่หมาะสม

จะท าให้คนด ารงชีพได้อย่างมีความสุข ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นสิง่ที่องค์การจ่ายให้กบัพนักงาน เช่น ค่าปฏิบตัิงาน

ล่วงเวลา สวสัดกิารอื่น ๆ (2) ความยุตธิรรม คอื เป็นสิง่ส าคญัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจ และการคงอยู่ ในงาน 

ความยุติธรรมมทีัง้แบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (3) โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง คอื การเปิดโอกาสเลื่อน

ต าแหน่งทีส่งูขึน้ เป็นสิง่ทีท่ าใหพ้นกังานคงอยู่ในงาน   

 4. ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะผูบ้รหิาร (Manager Characteristics) หมายถงึ ลกัษณะของผูบ้รหิารประกอบดว้ย

แรงจูงใจในการบรหิาร อ านาจ อทิธพิล และแบบของภาวะผู้น า ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้ (1) แรงจูงใจในการบรหิาร คือ     

ความมุ่งมัน่ของผูบ้งัคบับญัชา ในการทีจ่ะบรหิารจดัการงานใหป้ระสบความส าเรจ็ ระบบการจงูใจ โดยการก าหนดอตัรา

เงินเดือนตามอ านาจหน้าที่และระยะเวลาในการท างาน (2) อ านาจ คือ การที่ผู้บงัคบับญัชามีการใช้อ านาจอย่าง

เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคบับัญชา (3) อิทธิพล คือ ความสามารถของผู้บริหารในการควบคุมการ

ปฏบิตังิาน การควบคุมการใชพ้นักงาน ทรพัยากร และความร่วมมอืในการปฏบิตังิาน (4) แบบภาวะผูน้ า คอื ลกัษณะ

พฤตกิรรมในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร การก าหนดเป้าหมาย การแกไ้ขปญัหา การตดัสนิใจ การมสีว่นร่วม 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ธีระวุฒิ ตรีประสทิธิช์ยั (2557) ศึกษาวิจยัเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการรกัษา
พนักงานให้คงอยู่กับองค์การในอุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า              
(1) พนักงานที่มรีายไดแ้ละประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมปีจัจยัที่จะส่งผลต่อการรกัษาพนักงานใหค้งอยู่กบั
องคก์ารแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(2) ความผกูพนัและความภกัดมีอีทิธพิลต่อปจัจยัทีจ่ะส่งผลต่อการรกัษา
พนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์ารอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิและ (3) คุณภาพชวีติในการท างานมอีทิธพิลต่อปจัจยัทีจ่ะส่งผล
ต่อการรกัษาพนักงานใหค้งอยู่กบัองค์การอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ในภาพรวมปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการรกัษา
พนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์ารมากทีสุ่ด 3 ล าดบั ไดแ้ก่ การมเีกณฑก์ารใหร้างวลัและผลตอบแทนทีช่ดัเจน และมคีวาม
เหมาะสมต่อความสามารถในการท างาน รองมาคอื การมเีสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชพีและนโยบายการเลื่อน
ต าแหน่งงานที่ชดัเจน และความหวงัที่จะได้รบัการพจิารณาเลื่อนต าแหน่งงานสูงขึน้เมื่อผลงานที่ท าแสดงออกถึง
ประสทิธภิาพ ตามล าดบั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง คอื พนักงานในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) จากแบบสอบถาม
ออนไลน์และการแจกแบบสอบถาม  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวมรวบขอ้มลูของการวจิยัในครัง้นี้ คอื แบบสอบถามเพื่อการวจิยั

เรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพนัธ์ต่อการรกัษาพนักงานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้าง

แบบสอบถามมาจากกรอบแนวคดิทีม่งีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั และแบบสอบถามประกอบดว้ย 

3 สว่น คอื สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ประสบการณ์ในการท างาน สว่นที ่2 เป็นสว่นทีเ่กีย่วกบัคุณภาพชวีติในการท างาน

ที่มีความสัมพันธ์ต่อการรักษาพนักงานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อดูว่าพนักงานในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร มรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติในการท างานที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการรกัษามากน้อยเพยีงใด 



สว่นที ่3 เป็นส่วนทีเ่กี่ยวกบัแนวคดิการรกัษาพนักงานใหค้งอยู่ เพื่อดูว่าพนักงานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มี

ระดบัความคดิเหน็ต่อการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่มากน้อยเพยีงใด 

 การวิเคราะหข์้อมูล  

 1. การวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวั และมากกว่า 2 ตวั (t-test, f-test) 

 เพื่อใช้ในการทดสอบความแตกต่างของลกัษณะของปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างว่า  มผีลต่อระดบัความ

คิดเห็นต่อการรักษาพนักงานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานครหรอืไม่ 

 2. การวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation) 

เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานและศกึษาความสมัพนัธข์องตวัแปรในคุณภาพชวีติในการท างานทีม่คีวามสมัพนัธต่์อ

การรกัษาพนกังานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตวัอย่างในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจยั 
 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ในระดบัน้อยทีสุ่ดกบัคุณภาพชวีติในการท างาน ดา้นผลตอบแทนที่

เป็นธรรมและพอเพยีง ในเรื่องการไดร้บัการประเมนิปรบัเงนิเดอืนประจ าปีอย่างยุตธิรรม และใหค้วามคดิเหน็ในระดบั

มากทีส่ดุกบัการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่ในองคก์าร ดา้นคุณลกัษณะพนกังาน ในเรื่องพนักงานควรไดร้บัสวสัดกิารอื่น ๆ 

เช่น ค่ารกัษาพยาบาลของบดิา มารดา หรอืคู่สมรสและบุตร 
 2. ผลปจัจยัส่วนบุคคลกบัการรกัษาพนักงานใหค้งอยู่กบัองคก์าร โดยเพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

และประสบการณ์ในการท างานทีต่่างกนัมผีลต่อการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์ารแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง

สถิตทิี่ระดบั 0.05 และระดบัการศกึษาทีต่่างกนัมผีลต่อการรกัษาพนักงานให้คงอยู่กบัองค์การไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 3. ผลของความสมัพนัธ์ของคุณภาพชวีติในการท างานกบัการรกัษาพนักงานให้คงอยู่กบัองค์การ พบว่า 

คุณภาพชวีติในการท างานกบัการรกัษาพนักงานให้คงอยู่กบัองคก์ารโดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ ระดบั 0.01 

โดยมีค่า 0.000 มีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพียรสนัที่ 0.763 ระดบัความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงและไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด 3 ล าดับ คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ           

ดา้นลกัษณะการบรหิาร และดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและพอเพยีง 

 

อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัอภปิรายผลจากการคน้พบในการวจิยัครัง้นี้ ดงัต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ในระดบัน้อยทีสุ่ดกบัคุณภาพชวีติในการท างาน ดา้นผลตอบแทนที่

เป็นธรรมและพอเพยีง ในเรื่องการไดร้บัการประเมนิปรบัเงนิเดอืนประจ าปีอย่างยุตธิรรม และใหค้วามคดิเหน็ในระดบั

มากทีส่ดุกบัการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่ในองคก์าร ดา้นคุณลกัษณะพนกังาน ในเรื่องพนกังานควรไดร้บัสวสัดกิารอื่น ๆ 

เช่น ค่ารกัษาพยาบาลของบดิา มารดา หรอืคู่สมรสและบุตร แปลไดว้่าพนักงานในเขตบางกะปิมคีวามเหน็ด้วยกบั

คุณภาพชวีติในการท างานปจัจุบนัทุก ๆ ด้าน เว้นแต่ด้านผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและพอเพยีงในเรื่องการไดร้บัการ

ประเมนิปรบัเงนิเดอืนประจ าปีอย่างยุตธิรรม ยงัไม่เป็นที่เหน็ดว้ยของพนักงานในเขตบางกะปิ และการรกัษาพนักงาน



ใหค้งอยู่กบัองคก์าร พนกังานในเขตบางกะปิใหค้วามคดิเหน็ในระดบัมากทีส่ดุกบัการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่ในองคก์าร 

ดา้นคุณลกัษณะพนักงาน ในเรื่องพนักงานควรได้รบัสวสัดกิารอื่น ๆ เช่น ค่ารกัษาพยาบาลของบดิา มารดา หรอืคู่

สมรสและบุตร ซึง่เป็นสิง่ทีพ่นกังานตอ้งการจากองคก์ารเพื่อท าใหเ้กดิการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่ 

 2. ผลปจัจยัส่วนบุคคลกบัการรกัษาพนักงานใหค้งอยู่กบัองคก์าร (1) โดยเพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

และประสบการณ์ในการท างานทีต่่างกนัมผีลต่อการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์ารแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากเพศชายและเพศหญงิมกีารคดิการวเิคราะห ์มคีวามตอ้งการ

ผลประโยชน์หรอืสิง่ทีค่วรจะไดร้บัจากองคก์ารไม่เหมอืนกนั เป็นเหตุผลทีท่ าใหแ้ตกต่างกนั ดา้นอายุทีแ่ตกต่างกนัอาจ

เป็นเพราะพนักงานที่มอีายุน้อยยงัสามารถโอนย้าย ปรบัเปลี่ยนงานใหม่ได้ง่าย แต่ในส่วนพนักงานที่มอีายุมากซึ่งมี

ความพงึพอใจกบังานที่ได้รบัมอบหมายในปจัจุบนัไม่คดิจะเปลี่ยนแปลงงาน ดา้นอาชพีที่แตกต่างกนัเกดิจากอาชพี

พนกังานเอกชนจะไดร้บัมอบหมายงานทีไ่ม่จ าเจ มอี านาจตดัสนิใจในงานไดอ้ย่างเตม็ที ่องคก์ารเปิดโอกาสใหพ้นักงาน

แสดงความสามารถในงาน แต่ในส่วนรบัราชการ รฐัวิสาหกจิ งานที่ได้รบัมอบหมายอาจจ าเจ ไม่ท้าทาย ไม่มีอ านาจ

ตดัสนิใจในงานที่ปฏบิตัิต้องผ่านผู้บงัคบับญัชาเสมอ และด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนและประสบการณ์ในการท างานที่

แตกต่างกัน ไว้ เนื่ องจากพนักงานที่มีประสบการณ์ในการท างานที่มากกว่า ซึ่งมีความรู้ ความช านาญ และ

ประสบการณ์ในการท างาน จะมคีวามคาดหวงัในต าแหน่งทีจ่ะกา้วสงูขึน้จากจุดเดมิ มากกว่าพนักงานทีม่ปีระสบการณ์

ในการท างานทีน้่อยกว่า (2) ระดบัการศกึษาที่ต่างกนัมผีลต่อการรกัษาพนักงานใหค้งอยู่กบัองคก์ารไม่แตกต่างกนั

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ อาจเป็นเพราะพนักงานในองคก์ารทีม่ี

การศึกษาต่างกนัต้องการให้องค์การปฏิบตัิกบัพนักงานในองค์การให้เท่าเทียมกนั โดยไม่มีช่องว่างระหว่างนายจ้าง     

และลกูจา้ง 
 3. ผลของความสมัพนัธ์ของคุณภาพชวีติในการท างานกบัการรกัษาพนักงานให้คงอยู่กบัองค์การ พบว่า 

คุณภาพชวีติในการท างานกบัการรกัษาพนักงานให้คงอยู่กบัองคก์ารโดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 

โดยมีค่า 0.000 มีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพียรสนัที่ 0.763 ระดบัความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงและไปใน

ทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั พงศภ์คั วิง่เรว็ (2559) ศกึษาวจิยัเรื่อง คุณภาพชวีติการท างานและความผกูพนั

ต่อองคก์ารของเจา้หน้าทีส่ านกังานคุมประพฤต ิจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวจิยัพบว่าความสมัพนัธค์ุณภาพชวีติการ

ท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ส านักงานคุมประพฤติ จงัหวดัสมุทรปราการ มคีวามสมัพนัธ์ไปใน

ทศิทางเดียวกนั โดยด้านที่มีความสมัพนัธ์มากที่สุด 3 ล าดบั คอื ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์การ ด้าน

ลกัษณะการบรหิาร และดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและพอเพยีง (1) คุณภาพชวีติในการท างาน ดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมขององคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์าร มคีวามส าคญัในระดบัทีค่่อนขา้งสงู และ

ไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สอดคล้องกบังานวจิยั พลอยบุษรา บุญญาพทิกัษ์ (2558) 

ศกึษาวจิยัเรื่อง คุณภาพชวีติการท างานกบัการรกัษาความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรต่างวยั กรณีศกึษาบุคลากร

ในส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพชวีติการท างานทีม่ีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ

องค์การของบุคลากรกลุ่มเบบีบู้มเมอร์ส (Baby Boomers) มคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งสงู เพราะการสร้างกจิกรรมความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารอย่างต่อเนื่อง มนีโยบายอย่างชดัเจนและสื่อสารใหข้อ้มูลอย่างสม ่าเสมอ เปิดโอกาสให้

พนกังานทุกคนเป็นสว่นหนึ่งและสรา้งความภาคภูมใิจใหพ้นกังาน หากองคก์ารมกีารส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคม

อย่างต่อเนื่อง การรกัษาพนกังานใหอ้ยู่กบัองคก์ารกจ็ะอตัราทีส่งูขึน้ตามไปดว้ยเช่นกนั (2) คุณภาพชวีติในการท างาน 



ดา้นลกัษณะการบรหิารมคีวามสมัพนัธก์บัการรกัษาพนักงานใหค้งอยู่กบัองคก์าร มคีวามส าคญัในระดบัทีค่่อนขา้งสงู  

และไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ สอดคลอ้งกบังานวจิยั อรศิา ฤทธิจ์รูญ (2559) ศกึษาวจิยัเรื่อง 

ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีิต การท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การ กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมืพระเกยีรต ิ ผลการวจิยัพบว่า ความสมัพนัธ์คุณภาพชวีติในการท างาน ดา้นธรรมนูญใน

องค์การ  มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัความผูกพนัต่อองค์การ ไว้ เนื่องจากองค์การมหีลกัเกณฑ์ในการ

ปฏบิตังิานทีช่ดัเจน มคีวามโปร่งใสในการด าเนินการ สามารถใหต้รวจสอบได ้และหวัหน้ามคีวามเสมอภาคต่อพนกังาน

ทุกคนโดยปฏบิตัอิย่างเสมอตน้เสมอปลาย หากองคก์ารมดีา้นลกัษณะการบรหิารทีด่ ียิง่ท าใหพ้นักงานอยากคงอยู่กบั

องคก์ารนัน้ต่อไป (3) คุณภาพชวีติในการท างาน ดา้นดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและพอเพยีงมคีวามสมัพนัธก์บัการ

รกัษาพนักงานให้คงอยู่กบัองค์การ มคีวามส าคญัในระดบัที่ค่อนขา้งสูง และไปในทศิทางเดียวกนั ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยั ช านาญ เกษประทุม (2559) ศกึษาวจิยัเรื่อง การศกึษาคุณภาพชวีติในการ

ท างานและความผกูพนั ของพนกังาน บรษิทั ดเีอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการไดร้บั

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทาง

เดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าพนักงานได้รบัค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัต าแหน่งและปรมิาณงานที่รบัผดิชอบ ยุติธรรมเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบังานทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัในบรษิทัอื่น และค่าตอบแทนเพยีงพอส าหรบัการใชจ้่ายตามภาวะเศรษฐกจิ 

จะสง่ผลใหพ้นกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้  

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาพบว่า คุณภาพชวีติในการท างาน ด้านผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและพอเพยีง ดา้นสภาพการ

ท างานทีป่ลอดภยั ด้านการพฒันาศกัยภาพของผูท้ างาน ด้านความมัน่คงในการงาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ ด้านลกัษณะการ

บรหิาร ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการท างาน และดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์าร ของพนกังานในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธ์กบัการรกัษาพนักงานให้คงอยู่กบัองค์การ ซึ่งไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้การจะ

รกัษาพนักงานให้คงอยู่กบัองค์การ ควรจะมกีารส่งเสรมิและก าหนดคุณภาพชวีติในการท างานทัง้ 8 ด้านให้มคีวาม

ชดัเจนมากยิง่ขึน้ เพราะปจัจยัทุก ๆดา้นมคีวามส าคญัต่อการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์าร 

 1. ด้านผลตอบแทนที่เป็นธรรมและพอเพียง จะต้องเพียงพอต่อการด ารงชพีของพนักงานในปจัจุบนั และ

จะต้องเท่าเทยีมเมื่อเทยีบกบัพนักงานคนอื่นทีท่ างานลกัษณะคลา้ยคลงึกนั การปรบัเงนิเดอืนประจ าปีจะต้องมคีวาม

เป็นธรรมและมาตรฐานเดยีวกนัทัง่องคก์าร  

 2. ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยั ควรมอีุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใชท้ีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน และมสีถานที่

ท างานสะอาด ปลอดโปร่ง เป็นทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน จะสง่ผลใหพ้นกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ 

 3. ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูท้ างาน การไดร้บัมอบหมายงานและมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้จากองคก์าร 

สามารถพฒันาทกัษะความรูใ้หก้บัพนกังาน หรอืมกีารอบรมในหวัขอ้ต่าง ๆ เป็นการเพิม่คุณค่าใหก้บัตวัพนกังาน สรา้ง

ความรูส้กึทีด่วี่าพนกังานมคีวามส าคญัต่อองคก์าร 

 4. ดา้นความมัน่คงในการงาน ความเชื่อมัน่ว่าองคก์ารมคีวามมัน่คง ไม่เลกิจา้งพนักงานไดโ้ดยง่าย มกีาร

เลื่อนต าแหน่งใหพ้นักงานภายในองคก์ารก่อนเสมอจากการพจิารณาจากความรู ้ความสามารถของพนักงานไปพรอ้ม

กบัความยุตธิรรม และพนกังานมโีอกาสในการเตบิโตในสายงาน เป็นสิง่ทีเ่พิม่ความมัน่ใจใหพ้นกังาน   



 5. ดา้นสงัคมสมัพนัธ์ องค์การควรส่งเสรมิกจิกรรมดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการสร้าง

สมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์การ ไม่มีการสร้างชนชัน้หรือระดบั ตราบใดที่พนักงานมีความรู้สึกว่าที่ท างานเสมือนบ้านและ

ครอบครวัของตนเอง จะท าใหก้ารรกัษาพนกังานใหค้งอยู่เป็นไปไดอ้ย่างด ี

 6. ดา้นลกัษณะการบรหิาร ควรเป็นสิง่พืน้ฐานที่องคก์ารจะต้องสรา้งใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์าร 

หลกัเกณฑใ์นการปฏบิตังิานต้องชดัเจน การด าเนินงานขององคก์ารต้องมคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได ้หวัหน้างาน

จะตอ้งใหค้วามเสมอภาคมคีวามยุตธิรรมต่อพนกังานทุกคน ระบบในการท างานไม่ควรตงึเกนิไป ควรสามารถยดืหยุ่น

ไดต้ามสถานการณ์ปจัจุบนั   

 7. ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการท างาน การก าหนดเวลาท างาน เวลาพกั สทิธใินการลาต่าง ๆ ใหก้บั

พนักงานอย่างเหมาะสม พนักงานสามารถจดัการแบ่งเวลางานโดยไม่ส่งผลการใช้ชีวิตประจ าวนัได้อย่างด ีท าให้

พนกังานมคีวามพงึพอใจทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์ารไดต่้อไป  

 8. ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์าร การสรา้งความภมูใิจในงานและในหน้าทีย่่อมเป็นสิง่ส าคญั 

องคก์ารควรสง่เสรมิดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์าร ประกาศนโยบายอย่างชดัเจน ใหพ้นกังานมสีว่นร่วมกบั

กจิกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรกัษาพนกังานทีม่คีุณภาพไวก้บัองคก์าร  

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. งานวิจยัครัง้นี้เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ การท าวิจยัครัง้ต่อไปอาจมกีารศึกษาวิจยัในลกัษณะเชิง

คุณภาพ หรอืมกีารศกึษาวจิยัแบบผสมผสาน 

 2. ควรศึกษาพนักงานในแต่ละองค์การโดยเฉพาะเจาะจง เพราะองค์การเอกชน รฐับาล และรฐัวิสาหกิจ ต่างมี

ระบบงานทีไ่ม่เหมอืนกนั พนกังานอาจมรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั  

 3. ควรมกีารศกึษาวจิยัอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหท้ราบถงึคุณภาพชวีติในการท างานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการรกัษา

พนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์าร เน่ืองจากคุณภาพชวีติในการท างานเป็นเรื่องเกีย่วกบัทศันคตขิองบุคคลไม่ใช่สิง่ทีจ่ะคง

ถาวรและไม่สามารถมองเหน็ได ้ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มและกาลเวลา ดงันัน้การศกึษาวจิยัอย่าง

ต่อเนื่องในเรื่องนี้จงึเป็นสิง่ทีน่่าสนใจ โดยควรมรีะยะเวลาห่างพอสมควรเพื่อน าผลไปใชป้ระโยชน์กบัหลาย ๆ องคก์าร 
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