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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครั3 งนี3 มีวตัถุประสงคเ์พื<อศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน ระดบัความภกัดีต่อ

องคก์รและเพื<อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานที<มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั 

เอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างพนกังานที<ทาํงานบริษทั 

เอกชนในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ดว้ยวิธีการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื<องมือในการวิจยั

การวิเคราะห์ขอ้มูลไดใ้ช้สถิติเชิงพรรณนาที<ประกอบดว้ย การแจกแจงความถี< ร้อยละ ค่าเฉลี<ย       

ค่าเบี<ยงเบนมาตรฐานและไดใ้ชส้ถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานการวิจยัดว้ยการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจยัพบว่า พนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครมีระดบัคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานและมีระดบัความภกัดีต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จากการทดสอบสมมติฐานคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานที<มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนักงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที<ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความมั<นคงและความก้าวหน้าในงาน, ด้าน

ประชาธิปไตยในองคก์ร, ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน, ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานที<ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ, ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร, ดา้น

การบูรณาการทางดา้นสังคมและการทาํงานร่วมกนั โดยที<ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที<เหมาะสม

และยุติธรรมกบัดา้นลกัษณะงานที<เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่มีผลต่อความภกัดีต่อองค์กรของ

พนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted to study Bangkok private company employees’ work life 

quality, their corporate loyalty and the causes that affects their loyalty. The sample size were 400 

respondents and responded by the use of questionnaires. Data analysis was completed by 

descriptive statistics consisting of distribution of frequency, percentage, mean, standard deviation 

and inferential statistics to test the research hypothesis with multiple regression analysis methods. 

The research results showed that Bangkok private company employees were satisfied with 

their work life quality and were satisfied with their corporate loyalty. From research hypothesis 

tests, the attributes that affected Bangkok private company employees and their corporate loyalty 

most with 0.05 statistically significance were growth and security, constitutionalism, total life 

space, safe and healthy, development of human capacities, social integration. However, attributes 

such adequate and fair compensation, social relevance did not affect the corporate loyalty for 

Bangkok private company employees. 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัในประเทศมีการพฒันาและมีการเปลี<ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการ 

เปลี<ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและทางดา้นการเมือง โดยมีการนาํเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาท

ที<สําคญัที<ก่อให้เกิดการแข่งขนักนัในหลายๆองค์กร โดยที<ในหลายๆองค์กรไดมี้การเรียนรู้และ

พร้อมที<จะปรับโครงสร้างขององคก์รเพื<อสร้างโอกาสหรือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดย

การสร้างและพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นบุคคลที<มีความรู้ความสามารถมีทกัษะในการปฏิบติังานที<เป็น

ปัจจยัสาํคญัในการนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์ร ดงันั3นบุคลากรจึงถือไดว้า่เป็นสิ<งที<มีคุณค่าและมี

ความสําคญัต่อองคก์รที<ถือเป็นหัวใจสําคญัในการกา้วสู่ความสําเร็จโดยการสร้างความเขา้ใจใน

เป้าหมายหรือความตอ้งการขององคก์รที<จะช่วยในการวางแผนกาํหนดกลยทุธ์ที<ดีที<ถือเป็นกุญแจที<

จะช่วยเปิดสู่โลกของการแข่งขนัและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดใ้นอยา่งแทจ้ริง  

การให้ความสาํคญัและการคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตที<ดีที<เกิดจากความพึงพอใจเมื<อไดรั้บการ

ตอบสนองจากสิ<งที<ตอ้งการหรือจากสิ<งที<คาดหวงั ซึ< งในหลายๆองคก์รไดรั้บผลกระทบจากการ

ปรับเปลี<ยนงานของพนกังานหรือการโยกยา้ยงานไปองคก์รอื<นที<สะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการ



หรือความคาดหวงัที<เปลี<ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล ดงันั3นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

Richard E.Walton (1973) ที<ประกอบดว้ย ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที<เหมาะสมและยติุธรรม, ดา้น

สภาพแวดล้อมในการทํางานที<ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ,  ด้านโอกาสในการพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร, ดา้นความมั<นคงและความกา้วหนา้ในงาน, ดา้นการบูรณาการทางดา้น

สังคมและการทาํงานร่วมกนั, ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร, ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการ

ทาํงาน, ดา้นลกัษณะงานที<เป็นประโยชน์ต่อสังคม ถือเป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานให้ดียิ<งขึ3น ที<จะช่วยให้องคก์รนั3นสามารถที<จะรักษาพนกังานให้คงอยูก่บัองคก์รไวไ้ด ้โดย

องคก์รควรให้พนกังานไดเ้กิดการรับรู้และเกิดความรู้สึกรักในองคก์รที<จะช่วยในการลดอตัราใน

การโยกยา้ยเปลี<ยนงาน เกิดความเชื<อมั<นไวว้างใจในองคก์รจนเกิดเป็นความภกัดีต่อองคก์รโดยไม่

คิดที<จะทอดทิ3งไปจากองคก์รหรือยา้ยไปจากองคก์ร เกิดการทาํงานดว้ยใจรักและทุ่มเทให้กบัการ

ปฏิบติังานเพื<อองคก์รไดอ้ยา่งเต็มความสามารถเพื<อที<จะนาํพาองคก์รให้ประสบความสาํเร็จไดใ้น

ที<สุด ดงันั3นผูว้ิจยัจึงไดม้องเห็นถึงความสาํคญัของคุณภาพชีวิตในการทาํงานและปัญหาที<เกิดจาก

การเปลี<ยนแปลงไปในปัจจุบนัจึงไดท้าํการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานที<มีผลต่อความภกัดีต่อ

องคก์ร เพื<อที<จะไดรั้บรู้ถึงระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและไดรั้บรู้ถึงระดบัความภกัดีต่อองคก์ร

ของพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั เพื<อตอ้งการจะทาํการปรับปรุงและทาํ

การพฒันายกระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยเพิ<มระดบัความภกัดีต่อองคก์รช่วยผลกัดนัให้

องคก์รบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที<ไดว้างไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั3ง

ช่วยใหพ้นกังานไดม้องเห็นคุณค่าในตวัเองและเกิดการพฒันาในตวัเองใหเ้ป็นบุคคลที<มีคุณค่าและ

มีความสุขในชีวติของการทาํงาน 

  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื<อศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังานบริษทัเอกชน     

 ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื<อศึกษาระดบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื<อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที< มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน

บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 สมมติฐาน 1  คุณภาพชีวิตในการทาํงานด้านการได้รับค่าตอบแทนที<เหมาะสมและ     

ยติุธรรมมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชน 

สมมติฐาน 2  คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที<ปลอดภยั

และถูกสุขลกัษณะมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชน 



สมมติฐาน 3  คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ

บุคลากรมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชน 

สมมติฐาน 4  คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความมั<นคงและความกา้วหนา้ในงานมีผล

ต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชน 

สมมติฐาน 5  คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการบูรณาการทางดา้นสังคมและการทาํ 

งานร่วมกนัมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชน 

สมมติฐาน 6  คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นประชาธิปไตยในองคก์รมีผลต่อความภกัดี

ต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชน 

สมมติฐาน 7  คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงานมี

ผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชน 

สมมติฐาน 8  คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นลกัษณะงานที<เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีผล

ต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชน 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ตวัแปรที<ใชใ้นการวิจยัในครั3 งนี3  คือ ตวัแปรอิสระ คุณภาพชีวิตในการทาํงาน Richard E. 

Walton (1973) ประกอบด้วย  ด้านการได้รับค่าตอบแทนที< เหมาะสมและยุ ติธรรม  ด้าน

สภาพแวดล้อมในการทํางานที<ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  ด้านโอกาสในการพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร ดา้นความมั<นคงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางดา้น

สังคมและการทาํงานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการ

ทาํงานและดา้นลกัษณะงานที<เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และตวัแปรตาม คือ ความภกัดีต่อองคก์ร Hoy 

& Rees. (1974)  ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมที<แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ โดยใช้

ระยะเวลาในการทาํวจิยั ตั3งแต่ เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562  

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที3เกี3ยวข้อง 

 

 การวจิยัในครั3 งนี3 ไดศึ้กษาวรรณกรรมและงานวจิยัที<เกี<ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี3  

คุณภาพชีวิตในการทํางาน วรวรรณ บุญลอ้ม (2551) ไดก้ล่าววา่ สิ<งที<เกี<ยวขอ้งกบัชีวิตการ

ทาํงานไม่วา่จะเป็นค่าจา้ง ระยะเวลาในการปฏิบติังานความมั<นคงและความปลอดภยัในการทาํงาน 

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การมีความกา้วหนา้ในอาชีพ การไดรั้บการปฏิบติัที<เป็น

ธรรมและผลประโยชน์ที<ไดรั้บนั3นต่างมีความสมัพนัธ์กบัชีวติในการทาํงานซึ<งจะก่อใหเ้กิดความพึง

พอใจและสามารถเป็นแรงจูงในการทาํงานใหพ้นกังานสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ยิ<งขึ3 นดังที< สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2557) ได้มองว่า ความรู้สึกที<ได้รับจากการ



ปฏิบติังานไม่วา่จะเป็นความมั<นคงในการทาํงาน ผลตอบแทนที<ไดรั้บสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

มีความสัมพนัธ์เกี<ยวขอ้งกนักบัชีวิตในการทาํงานของแต่ละบุคคลคือทศันคติและความรู้สึกของ

พนกังานที<ไดรั้บจากประสบการณ์ในการทาํงานที<มีผลใหเ้กิดความพึงพอใจซึ<งนาํไปสู่ความสุขและ

มีสุขภาพจิตที<ดีในการทาํงาน 

Richard E. Walton (1973) ไดท้าํการวเิคราะห์คุณภาพชีวติในการทาํงานโดยการใหแ้นวคิด

เกี<ยวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานไวอ้ยา่งครอบคลุม โดยมองว่าบุคลากรผูป้ฏิบติังานต่างมีความ

ปรารถนาที<จะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที< ดี  ทางองค์กรนั3 นควรที<จะสร้างหรือกําหนด

กระบวนการขึ3นมาเพื<อที<จะทาํการส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์รนั3นไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ร่วมกนัและดา้นของสภาพแวดลอ้มของการทาํงานดว้ยเช่นกนั เพื<อเป็นการเพิ<มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยที<คุณภาพชีวิตในการทาํงานนั3นจะตอ้งประกอบดว้ย 8 ประการ คือ 1. ดา้นการ

ไดรั้บค่าตอบแทนที<เหมาะสมและยติุธรรม 2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที<ปลอดภยัและถูก

สุขลกัษณะ 3. ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร 4. ดา้นความมั<นคงและความ 

กา้วหนา้ในงาน 5. ดา้นการบูรณาการทางดา้นสังคมและการทาํงานร่วมกนั   6. ดา้นประชาธิปไตย

ในองคก์ร 7. ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน 8. ดา้นลกัษณะงานที<เป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม 

ความภักดต่ีอองค์กร ขะธินยา หลา้สุวงษ ์(2545) กล่าวถึงความภกัดีต่อองคก์รคือ บุคคลที<มี

ความเตม็ใจและอุทิศตนใหก้บัองคก์รโดยการทุ่มเทใหก้บัการทาํงานโดยมกัจะมีความรู้สึกผกูพนัมี

ความเป็นเจา้ของร่วมมีความตอ้งการที<จะเป็นส่วนหนึ<งในองคก์รโดยมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน

และพร้อมที<จะช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจและพร้อมที<จะปฏิบติัตามแนวทางขององคก์รที<ไดก้าํหนด

ไว  ้ซึ< งแสดงให้เห็นถึงความผูกพนัระหว่างตวับุคคลกบัองค์กรส่งผลต่อการสร้างสัมพนัธภาพ

ระหว่างตวับุคคลกบัองคก์รเกิดเป็นความรู้สึกรักใคร่ไม่อยากจากไปจากองคก์รซึ< งทาํให้เกิดความ

พึงพอใจที<จะปฏิบติังานและตอ้งการใหง้านที<ทาํนั3นประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 

Hoy & Rees. (1974) ความภกัดีต่อองคก์รนั3นเป็นการแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวับุคคลกบัองค์กรโดยรูปแบบที<แสดงออกถึงความภกัดีต่อองค์กรนั3นสามารถพิจารณาไดจ้าก

องคป์ระกอบ ดา้นพฤติกรรม ดา้นความรู้สึกและดา้นการรับรู้ที<ครอบคลุมต่อพฤติกรรมการทาํงาน

ใหก้บัองคก์ร  

 

วธีิดาํเนินการวจัิย 

 

การวิจยัครั3 งนี3 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสาํรวจจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยไดด้าํเนินการวจิยัดงัต่อไปนี3  



1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที<ใช้ในการวิจยัในครั3 งนี3  คือ พนักงานที<ทาํงานในบริษทั 

เอกชนในกรุงเทพมหานคร มีขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัเลือกใชท้ฤษฎีการ

สุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชอ้าศยัความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยเลือกการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง

แบบหลายขั3นตอน (Multistage Stage sampling) ทาํการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เขต

กรุงเทพมหานครแลว้จึงทาํการสุ่มแบบอย่างง่าย (Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก ไดแ้ก่ 

เขตบางรัก  เขตพระนคร เขตบางแค  เขตราชเทวี เขตหลกัสี< โดยทาํการเก็บขอ้มูลแบบกระจายยึด

ตามสดัส่วนจากกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานที<ทาํงานในบริษทัเอกชน  

2. เครื<องมือที<ใชใ้นการวิจยัในครั3 งนี3  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยไดแ้บ่งแบบ 

สอบถามออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที< 1 ขอ้มูลทั<วไปเกี<ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที< 2 แบบสอบถาม

เกี<ยวกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน ส่วนที< 3 แบบสอบถามเกี<ยวกบัความภกัดีต่อองคก์ร ผูว้จิยัทาํการ

ตรวจสอบเครื<องมือที<ใชใ้นการวิจยัดว้ยการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเที<ยงตรงของเครื<องมือ 

(Validity) โดยใหผู้เ้ชี<ยวชาญดา้นการวิจยัจาํนวน 3 ท่าน ทาํการพิจารณาตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ของเนื3อหาท่ีนาํไปสู่การตรวจสอบคุณภาพดา้นความเชื<อมั<นของเครื<องมือ (Reliability) โดยทาํการ

ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งที<มีคุณสมบติัเหมือนกบัประชากรที<ใชใ้นการวจิยัจาํนวน 40 กลุ่มตวัอยา่ง 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) และเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data)  

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ SPSS โดยการวิเคราะห์

ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและการวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมานเพื<อทดสอบสมมติฐานการวจิยั  

 

ผลการวจัิย 

 

 ผลของการศึกษาการวจิยั ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งผลของการวเิคราะห์ขอ้มูล

ออกเป็นทั3งหมด 4 ส่วน ดงัต่อไปนี3  

1. ขอ้มูลทั<วไปเกี<ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี

จาํนวนมากที<สุดร้อยละ 54.5 โดยอายขุองผูต้อบแบบสอบถามนั3นอยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 26-30 ปี มี

จาํนวนมากที<สุดคิดเป็นร้อยละ 30.5 เเมื<อทาํการพิจารณาโดยจาํแนกตามระดบัการศึกษาแลว้ต่าง

พบว่า ผูที้<ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูที่<ระดบัปริญญาตรีมีจาํนวนมากที<สุดที<

ร้อยละ 74.3 ดา้นรายไดเ้ฉลี<ยต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนมากผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้

เฉลี<ยต่อเดือนอยูที่< 15-001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.3 โดยมีระยะเวลาของการปฏิบติังานกบั

บริษทัที<ไดป้ฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนัตํ<ากวา่ 5 ปี เป็นส่วนใหญ่ที<ร้อยละ 49.0 

2. ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทัเอกชนโดยรวมมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยู่



ในระดบัมาก ที<ค่าเฉลี<ยรวม 3.37 และเมื<อทาํการพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานบริษทัเอกชน

มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยูใ่นระดบัมากในดา้นของโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ  

บุคลาการและดา้นของการบูรณาการทางดา้นสังคมและการทาํงานร่วมกนัที<มีค่าเฉลี<ยสูงสุดเท่ากนั

ที< 3.60 รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที<ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ, ดา้นความ

มั<นคงและความกา้วหนา้ในงานและดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร โดยที<มีคุณภาพชีวติในการทาํงาน

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน, ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที<เหมาะสมและยุติธรรม, 

ดา้นลกัษณะงานที<เป็นประโยชน์ต่อสงัคมที<มีระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ระดบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ความ

ภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชนโดยรวมมีระดบัความภกัดีต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมากทั3ง 3 

ดา้น ที<ค่าเฉลี<ยรวม 3.98 โดยพนกังานบริษทัเอกชนมีความภกัดีต่อองคก์รในดา้นของพฤติกรรมที<

แสดงออกที<มีค่าเฉลี<ยสูงสุดเท่ากับ 3.98 รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ ที<ค่าเฉลี<ย 3.69 และด้าน

ความรู้สึก ค่าเฉลี<ย 3.58 

4. การทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวิตในการทาํงานที<มีผลต่อความภกัดีต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานทั3 ง 8 ด้าน มี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที<ระดบั 0.05 จึงสามารถตอบสมมติฐานการวิจยัไดว้า่ จากคุณภาพชีวิตในการทาํงานทั3ง 8 

ด้าน  มีเพียงจํานวน  6  ด้าน  ที< มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร ซึ< งไดแ้ก่ ดา้นความมั<นคงและความกา้วหนา้ในงาน, ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน, ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที<ปลอดภยัและถูก

สุขลักษณะ, ด้านโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร, และด้านการบูรณาการ

ทางดา้นสงัคมและการทาํงานร่วมกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที<ระดบั 0.05 โดยที<ใหค่้าการถดถอย

พหุคูณ (r) เท่ากบั 0.785 ในการร่วมอธิบายคุณภาพชีวิตในการทาํงานทั3ง 6 ดา้นที<มีผลต่อความภกัดี

ต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครที<ร้อยละ 61.6 (r2 = 0.616) ซึ< งสามารถ

แสดงไดว้า่ส่วนที<เหลืออีกร้อยละ 38.4 เป็นผลของคุณภาพชีวติในการทาํงานที<ไม่มีผลต่อความภกัดี

ต่อองคก์ร นั<นก็คือ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที<เหมาะสมและยติุธรรมและดา้นลกัษณะงานที<เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม 

 

อภิปรายผล 

 

จากผลการวิจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานที<มีผลต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน

บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปนี3   



 ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครโดยรวมมี

ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทศันีย ์ชาติไทย 

(2559) ที<ไดท้าํการศึกษาเรื<อง คุณภาพชีวติในการทาํงานของบุคลากรในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

และผลการศึกษาของ วาริณี โพธิราช (2558) เรื< อง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของลูกจ้างใน

มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั ที<พบวา่ คุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ< ง

ผูว้ิจยัสามารถกล่าวไดว้า่ระดบัของคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทัเอกชนนั3นขึ3นอยู่

กบัการไดรั้บการตอบสนองเพื<อใหไ้ดม้าซึ< งความพึงพอใจในชีวิตในการทาํงานของพนกังานที<รวม

ไปถึงการไดรั้บค่าตอบแทนที<เหมาะสมและมีความเพียงพอต่อการใชชี้วิตในปัจจุบนั, การจดัสรร

เวลาระหว่างการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวัไดเ้ป็นอย่างดี, การมีโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง

สังคมและที<สําคญัคือการที<พนักงานไดมี้โอกาสพฒันาตนเองโดยการดึงเอาความสามารถหรือ

ศกัยภาพที<มีอยู่ในตวัของตวัเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถโดยมีเพื<อนร่วมงานหรือ

ผูบ้งัคบับญัชาที<คอยช่วยเหลือหรือใหค้าํแนะนาํช่วยในการสนบัสนุนใหต้วัของพนกังานนั3นไดเ้กิด

การเรียนรู้และพฒันาในตวัเองโดยผา่นกระบวนการบูรณาการในการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัจนเกิดเป็นการพฒันาและเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเนื<อง 

ระดับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในโดยรวมอยู่ในระดับมาก

สอดคลอ้งกบั ธญัธิภา แกว้แสง (2558) ที<ไดศึ้กษาเรื<อง ความสมัพนัต่อองคก์รกบัความจงรักภกัดีต่อ

องคก์รของบุคลากรสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ และงานวจิยัของ 

กรองกาญจน์ ทองสุข (2554) ที<ไดศึ้กษาเรื<อง แรงจูงใจในการปฏิบติังานที<ส่งผลต่อความจงรักภกัดี

ของบุคลากรในวิทยาลยัการอาชีพร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ ที<พบวา่ ระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ< งผูว้ิจัยสามารถกล่าวได้ว่าระดับความภักดีต่อองค์กรในด้านของ

พฤติกรรมที<แสดงออกมากที<สุดที<สามารถพิจารณาไดจ้ากพฤติกรรมในการกระตือรือร้นในการ

ปฏิบติังานตามที<ไดรั้บมอบหมายโดยที<มีความตั3งใจที<จะทุ่มเททั3งแรงกายและแรงกายเพื<อที<จะ

ปฏิบติังานให้กบัองคก์รอยา่งเตม็ความสามารถพร้อมทั3งมีการคาํนึงถึงองคก์รในการรักษาชื<อเสียง

ใหก้บัองคก์รอยูเ่สมอ รองลงมาคือในดา้นของการรับรู้ที<ทางตวัของพนกังานเองสามารถรับรู้ไดจ้าก

การระทาํของบุคคลที<แสดงออกมาต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ<งไม่วา่จะเป็นการรับรู้ไดถึ้งการ

ใหเ้กียรติของผูบ้งัคบับญัชาความเชื<อมั<นและความไวว้างใจในองคก์รที<จะสามารถนาํไปสู่การรับรู้

จนเกิดเป็นความรู้สึกว่าตนเองนั3นมีความสาํคญักบัองคก์รและมีความภาคภูมิใจในการปฏิบติังาน

ใหก้บัองคก์รจนเกิดเป็นความรู้สึกรักในองคก์รในที<สุด 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน

บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครพบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที<ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิศาชล เรืองชู (2557) ที<ไดท้าํการศึกษาเรื<องคุณภาพ



ชีวิตการทาํงานที<มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในองคก์รของพนกังานธนาคารต่างชาติแห่ง

หนึ<งในประเทศไทย ที<พบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีใน

องคก์รในทิศทางเดียวกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานที<มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร

ของพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานเพียง 6 ดา้นที<มีผลต่อ

ความภกัดีต่อองคก์ร โดยผูว้จิยัสามารถกล่าวไดด้งัต่อไปนี3  

1. ดา้นความมั<นคงและกา้วหนา้ในงานในเรื<องของโอกาสในการรับผดิชอบงานหรือหนา้ที<

ในการทาํงานที<เพิ<มมากขึ3นโดยไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากทางองคก์รที<ไดใ้ห้พนกังานไดมี้

อิสระในการคิดวางแผนรูปแบบของการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 

2. ดา้นประชาธิปไตยในองค์กรในการให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลโดยการรับฟัง

ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของพนกังานอยู่เสมอและไดรั้บการปฏิบติัจากเพื<อนร่วมงานหรือ

ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

3. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงานที<ไดมี้การจดัสรรเวลาในการทาํงานกบัเวลา

ส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยที<ทางองคก์รเองไดใ้ห้สิทธิกบัพนกังานในการกาํหนดวนัลากิจหรือ

วนัลาพกัผ่อนไวอ้ย่างเหมาะสมในการคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนกังานให้ไดมี้ช่วงเวลาในการ

พกัผอ่นและไดท้าํกิจกรรมอื<นๆที<นอกเหนือจากเรื<องของการทาํงาน 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที<ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะในการคาํนึงถึงสภาพ 

แวดลอ้มในการทาํงานที<มีความเหมาะสมเอื3ออาํนวยต่อการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดีในเรื<องของการ

ให้ความสนใจและใส่ใจในการตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื<องมือในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ

และมีความเพียงพอพร้อมในการใชง้านอยูเ่สมอ 

5. ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรการที<พนักงานสามารถดึงเอา

ความสามารถหรือศกัยภาพที<มีอยูใ่นตวัของตวัเองออกมาใชใ้นการแกปั้ญหาหรืออุปสรรคในการ

ทาํงานโดยที<สามารถไดรั้บคาํแนะนาํไดจ้ากเพื<อนร่วมงานหรือจากผูบ้งัคบับญัชาในการแกปั้ญหา

หรืออุปสรรคในการทาํงานนั3นซึ< งถือไดว้า่เป็นการช่วยในการยกระดบัความสามารถในการพฒันา

และเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเนื<อง 

6. ดา้นการบูรณาการทางดา้นสังคมและการทาํงานร่วมกนัเกิดจากการที<พนกังานมีความ

เป็นมิตรที<ดีต่อกนัในการทาํงานร่วมกนัสามารถที<จะแสดงความคิดเห็นในการทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็น

อยา่งดีสืบเนื<องมาจากการที<องคก์รไดมี้การจดักิจกรรมเพื<อส่งเสริมความสัมพนัธ์ที<ทาํให้พนกังาน

ในบริษทัเอกชนไดมี้โอกาสในการพบปะสงัสรรคร่์วมกนั 

โดยการทดสอบสมมติฐานในครั3 งนี3 พบไดว้่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการไดรั้บ

ค่าตอบแทนที<เหมาะสมและยุติธรรมกบัหน้าที<ที<พนกังานไดรั้บผิดชอบจากประสบการณ์ในการ

ทาํงานและความเหมาะสมและเพียงพอของค่าครองชีพของพนกังานในปัจจุบนัและคุณภาพชีวติใน



การทาํงานดา้นลกัษณะงานที<เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการจดักิจกรรมเพื<อสังคมหรือการเขา้ร่วม

กิจกรรมทางสังคมของพนักงานบริษทัเอกชนนั3น ไม่มีผลต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน

บริษทัเอกชน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการวิจยัในครั3 งนี3 พบว่า พนักงานบริษทัเอกชนมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานและมี

ความภกัดีต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมากในขณะที<มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นค่าตอบแทน

ที<เหมาะสมและยติุธรรมดา้นลกัษณะงานที<เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร 

ดงันั3นองคก์รสามารถที<จะนาํผลการวจิยัไปปรับปรุงพฒันาและประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัรูปแบบ

การบริหารงาน เพื<อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรที<มีความคาดหวงัหรือความ

ตอ้งการที<แตกต่างกนัในการที<จะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานให้พนกังานไดมี้คุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานที<ดีที< เป็นผลนําไปสู่ความภกัดีต่อองค์กร โดยผูว้ิจัยจึงได้แบ่งขอ้เสนอแนะ

ออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปนี3   

ส่วนที3 1 ข้อเสนอแนะที3ได้จากการทาํวจัิยในครัQงนีQ 

1. องค์กรควรทาํการพิจารณาถึงค่าครองชีพในปัจจุบันเพื<อนํามาเป็นแนวทางในการ

กาํหนดค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัความรู้และประสบการณ์ในการทาํงาน  

2. องคก์รควรทาํการพฒันาลกัษณะของงานที<เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น จดักิจกรรมเพื<อ

สงัคม การรณรงคด์า้นการเมืองและสงัคม ใหพ้นกังานไดมี้โอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม

มากยิ<งขึ3น  

3. องค์กรควรส่งเสริมระดับความภักดีต่อองค์กรโดยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้

ปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มที<และไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื<อเป็นส่วนหนึ< งขององค์กรในการ

ทาํงานร่วมกนั  

4. องค์กรควรให้การสนับสนุนเพิ<มระดับความมั<นคงและความก้าวหน้าในงานด้าน

ประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงานดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที<

ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรและดา้นของ

การบูรณาการทางดา้นสังคมและการทาํงานร่วมกนั เพื<อเพิ<มระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานให้มี

ระดบัที<ดียิ<งขึ3นไป สามารถที<จะส่งผลต่อความภกัดีต่อองคก์รในการรักษาพนกังานไวซึ้< งในองคก์ร

ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถและสามารถนาํพาองคก์รใหบ้รรลุตามเป้าหมายได้

ในที<สุด  

 

 



ส่วนที3 2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยในครัQงต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานที<มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน

บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร อยา่งต่อเนื<องเพื<อนาํไปสู่การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานในการเพิ<มความภกัดีต่อองคก์รของพนักงานเอกชนโดยรวมให้มีคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานที<ดีและมีความภกัดีต่อองคก์รเพิ<มมากขึ3น  

2. ควรทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานที<มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน

ทางภาครัฐในกรุงเทพมหานคร เพื<อทาํการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานในการที<จะ

ช่วยขยายผลการวิจยัวา่มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ เพื<อที<จะไดข้อ้มูลที<หลากหลายในการวิจยัมาก

ยิ<งขึ3น  

3. ควรทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานที<มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน

บริษทัแห่งใดแห่งหนึ< งในกรุงเทพมหานครหรือในต่างจงัหวดั เพื<อที<จะไดท้ราบถึงระดบัคุณภาพ

ชีวิตและระดบัความภกัดีต่อองค์กรของบริษทัแห่งนั3น เพื<อนาํผลที<ได้นั3นมาปรับใช้เพื<อพฒันา

บุคลากรในบริษทันั3นให้มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานที<ดีที<นาํไปสู่ความความภกัดีต่อองคก์รไดใ้น

ที<สุด  
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