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The relationship between the quality of working life and the organizational engagement 
of the employees in Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd. 

 

กญัจนพร รักไชย1  

บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  2) ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)   3) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความ
ผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 320 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Independent Samples t-test, 
One-way ANOVA และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อาย ุ21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 
18,000 – 30,000 บาท มีประสบการณ์ท างานร่วมกบับริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 – 10 ปี 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 3 ล าดบัแรก พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการ
พฒันาความสามารถของบุคคลมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและ
ปลอดภยั และดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ตามล าดบั 2) ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความผกูพนัต่อ
องคก์รดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์รมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา
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คือดา้นความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ
คงความเป็นสมาชิกองคก์ร ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน 3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศและระดบัการศึกษาของ
พนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ สถานภาพ รายไดต่้อ
เดือน และประสบการณ์ท างานร่วมกบับริษทัฯของพนักงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05  และ 4) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นต่างๆ กบัความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรม (r = 0.719) มีความสัมพนัธ์มากกวา่ดา้นอ่ืน รองลงมาเป็นดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล 
(r = 0.489) ส่วนดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์น้อยกว่าดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการ
ปฏิบติังาน (r = 0.287) 

ค าส าคญั : คุณภาพชีวิตในการท างาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร, พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์
                  กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) To study the quality of working life of the employees in 
Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd., 2) To study the organizational engagement 
of the employees in Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd., 3 )  To compare the 
differences between the corporate engagement of the employees in Bangkok Commercial Asset 
Management Public Co., Ltd. classified by personal factors, and 4)  to study the relationship between 
the quality of working life and the organizational engagement of the employees in Bangkok 
Commercial Asset Management Public Co., Ltd. The samples used in the study were the 320 employees 
in Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd. Data were collected by using 
questionnaires. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation. The 
hypothesis was tested by using Independent Samples t-test, One-way ANOVA, and Pearson's 
correlation coefficient determination. As a result, almost all employees were male, aged 21-30 years 
old, single status, bachelor's degree or equivalent, monthly income between 18,000 - 30,000 baht with 
1-10 years of working experience. 



The findings revealed that 1)  The overall level of quality of working life of the employees was 
at a high level which equaled 3 .58 .  When considering each aspect, it was found 3  major aspects that 
the person's ability development was at the highest level, followed by a healthy and safe environment 
and progress and sustainability, respectively. 2)  The overall level of employee engagement with the 
organization was at a high level which equaled 4.00. When considering each aspect, it was found that 
willingness to dedicate to work for the organization was at the highest level followed by the acceptance 
of the organization's goals and values and a strong desire to be an employee onwards, respectively. 3) 
Comparing the differences between employee organizational engagements classified by personal 
factors, it was found that the gender and education levels of different employees affected the 
organizational engagement no different. But different ages, statuses, monthly incomes, and work 
experiences affected a significant difference in the organizational engagement at the 0.05 level and 4) 
The relationship between the quality of working life and the organizational engagement of the 
employees, it was found that the quality of working life was significantly in line with the organizational 
engagement at 0.01 level. When considering the relationship between quality of working life in various 
areas and organizational engagement, it was found that reasonable and fair compensation, ( r = 0.719) 
had more relationships than other aspects followed by the development of personal abilities. (r = 0.489) 
The relationship was less than the others was work-life balance (r = 0.287). 

Keywords:  Quality of working life, organizational commitment, employees of Bangkok Commercial 
Asset Management Public Co., Ltd. 
 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ในการด าเนินกิจการตอ้งมีปัจจยัในการด าเนินธุรกิจท่ีเรียกว่า 4 M ประกอบไปดว้ย คน (Man) 
เงินลงทุน (Money) วตัถุดิบ(Material) และ วิธีการปฏิบัติงาน (Method) ซ่ึงคนเป็นปัจจัยเดียวท่ีมี
ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความพึงพอใจเป็นของตวัเอง เพราะคนหรือพนักงานถือเป็นมดงานท่ีรับ
นโยบายจากผูบ้ริหารเพื่อมาขับเคล่ือนกิจการขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และใน
ขณะเดียวกนั พนกังานกเ็ป็นผูท่ี้ท าใหอ้งคก์รประสบปัญหาเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นการทุจริต การฝ่าฝืน กฎ 
ระเบียบขององคก์ร การไม่สามารถขบัเคล่ือนนโยบายขององคก์รใหบ้รรลุผลส าเร็จ 



 นบัตั้งแต่บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรือ บสก. มีการเตรียมความ
พร้อมในการเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยบริษทัมุ่งเนน้พนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ รวม
ไปถึงตอ้งการพนกังานท่ีมีประสบการณ์ แต่นั้นก็ยงัไม่เพียงพอ เพราะในช่วง 3 – 4 ปีท่ีผา่นมานอกจาก
ท่ีบริษทัฯ ไดค้ดัสรรพนกังานเขา้ใหม่ ขณะเดียวกนั ก็มีพนกังานเก่าลาออกไป ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากบริษทัฯ
ตอ้งเปิดรับพนกังานบ่อยๆ ท าให้บริษทัฯ สูญเสียทั้งงบประมาณ เวลา และตอ้งค่อยสอนงานพนกังาน
ใหม่อยูเ่สมอๆ ส่งผลใหก้ารขบัเคล่ือนเป้าหมายท่ีส าคญัต่างๆของบริษทัฯ เกิดความล่าชา้ ไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จึงให้ความสนใจใน
การศึกษาถึงพฤติกรรมดา้นต่างๆของพนกังาน เพื่อหาแนวทางใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รมาก
ยิ่งข้ึน เพราะการท่ีพนักงานมีการลาออก  แสดงว่าพนักงานไม่มีความผูกพนัต่อองค์กร จึงเป็นความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกองคก์รจะตอ้งสร้างปัจจยัต่างๆ ท่ีจะท าให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อองคก์รจน
บรรลุตามเป้าหมายท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้โดยเฉพาะดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่คุณภาพชีวิตในการท างานจะมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองคก์รหรือไม่ อย่างไร เพื่อน าไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมให้พนกังานมีความผูกพนัต่อ
องคก์รและต่องานมากยิง่ข้ึน อนัจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
2. ศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บมจ.บริหารสินทรัพย ์   
    กรุงเทพพาณิชย ์จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
4. ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
    บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์

สมมติฐานของการวจิัย 

1. พนกังาน บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแต่ละปัจจยัต่างกนั 

    มีความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั 

2. คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน  

    บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์

 



ขอบเขตของการวจิัย 

ขอบเขตด้านตัวแปร 

         1. ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดบัการศึกษา    

5) รายไดต่้อเดือน 6) ประสบการณ์ท างาน 

2. คุณภาพชีวิตในการท างาน จ านวน 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม               

2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 3) การพฒันาความสามารถของบุคคล 4) ความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน 5) การบูรณาการทางสังคม 6) ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน 7) ความ

สมดุลระหวา่งชีวิตกบัการปฏิบติังาน 8) การปฏิบติังานใหส้งัคม 

3. ความผกูพนัต่อองคก์ร จ านวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร 2) ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ร 3) ความปรารถนาอยา่ง

แรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกองคก์ร 

 ขอบเขตด้านประชากร พนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนทั้งส้ิน 1,335 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีของ Yamane ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 320 คน 

ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา เก็บขอ้มูลช่องทางออนไลน์ผา่นแบบสอบถาม Google Form และ

เกบ็ขอ้มูลท่ีสาขาของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ขอบเขตด้านเวลา ในการท าวิจยัและเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง 

ธนัวาคม 2563 

 
แนวคดิและทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

คมัม่ิง และวอร์เล่ย ์(Cummings & Worley, 2015) ไดก้ล่าวถึง องค์ประกอบท่ีช้ีวดัถึงคุณภาพ

ชีวิตการท างานของพนักงาน ประกอบดว้ยลกัษณะต่าง ๆ 8 ประการ ดงัน้ี 1) ผลตอบแทน 2) ความ

ปลอดภัยในการท างาน 3) การพฒันาศักยภาพของผูป้ฏิบัติงาน  4) ความก้าวหน้าและความมัน่คง           

5) สังคมสัมพนัธ์ 6) การบริหารงาน 7) ภาวะอิสระจากงาน 8) ความภูมิใจในองคก์ร 

สเตียร์ (Steers, 1977) ไดแ้บ่งลกัษณะของความผกูพนัต่อองคก์รไว ้3 ประการ คือ 1) เป็นความ

เช่ืออย่างแรงกลา้ และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 2) ความเต็มใจและสมคัรใจท่ีจะใช้



 ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ  4.ระดบัการศึกษา 

2.อาย ุ  5.รายไดต่้อเดือน 

3.สถานภาพ 6.ประสบการณ์ท างาน 
ความผูกพนัต่อองค์กร 

1.ความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

2.ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบติังาน

ใหแ้ก่องคก์ร 

3.ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิก

องคก์ร 

คุณภาพชีวติในการท างาน 

1.ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

2.ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 

3.การพฒันาความสามารถของบุคคล 

4.ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

5.การบูรณาการทางสงัคม 

6.ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน 

7.ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการปฏิบติังาน 

8.การปฏิบติังานใหส้งัคม 

ความพยายามอยา่งเต็มก าลงัสามารถ เพื่อประโยชน์ขององคก์ร 3) ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคง

อยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์ร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 42-57) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุ(Age) เพศ 

(Sex) สถานภาพสมรส (Status) การศึกษา (Education) รายได ้(Income) อาชีพ (Occupation) และอายุ

การท างาน (Experience)  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิด าเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) ทราบขนาดของประชากร จ านวน 1,335 คน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่ม

ตวัอย่างจากวิธีของ Yamane ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 320 คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ



แบ่งชั้นภูมิแบบเป็นสดัส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) และการสุ่มอยา่งง่าย (Sample 

Random Sampling) 

เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสอบถามจ านวน 320 ชุด โดยเก็บรวมรวมขอ้มูลจากพนกังานบริษทั

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงภายในแบบสอบถาม 1 ชุด จะประกอบดว้ยส่วน

ส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการท างานของ

พนักงาน โดยแบ่งเป็น 8 ดา้น จ านวน 16 ขอ้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert  

และส่วนท่ี 3 ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น จ านวน 12 ขอ้ เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert 

ผูว้ิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึน น าไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ค าถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมาย 

สอดคลอ้งกบัการวิจยัคร้ังหรือไม่ หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขและด าเนินการต่อไป นอกจากน้ี 

ผูว้ิจยัไดห้าค่าความเช่ือมัน่(Reliability) โดยการน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง

ใช ้(Try-Out) กบักลุ่มตวัอยา่ง พนกังานบริษทัฯ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั จ านวน 32 คนและน า

แบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่โดยรวมของแบบสอบถามมีค่า เท่ากบั 0.966 แสดงว่า

แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพทั้งความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและมีความ

เช่ือมัน่ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 1) สถิติเชิงพรรณนา ส าหรับดา้นปัจจยัส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ ส่วนคุณภาพชีวิตในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์รวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน โดยใชส้ถิติ T-Test และ 

One-Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เม่ือพบความแตกต่าง

อยา่งมีนยัยส าคญัท่ี 0.05 จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s Analysis) และ LSD 3) 

สถิติท่ีใชท้ดสอบ ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ร 

โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) โดยก าหนดค่า

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

 



ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 มี
ช่วงอายุ 21 – 30 ปี มีจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 32.19 มีสถานภาพโสด มีจ านวน 162 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.63 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 มีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง 18,000 – 30,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 39.06 มีประสบการณ์ท างาน
ร่วมกบับริษทัฯ เป็นระยะเวลา 1 – 10 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 45.94 

ผลการศึกษาเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน พบว่า 
ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.58) โดยมีระดบัความ
คิดเห็นสูงสุด 3 อนัดบัแรกเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล เห็นดว้ย
มาก (�̅� = 4.01) รองลงมาคือดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั เห็นดว้ยมาก (�̅� = 3.88) และ
ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน เห็นดว้ยมาก (�̅� = 3.58) 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบว่า ระดบั
ความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.00) โดยมีระดบัความคิดเห็น
สูงสุด 3 อนัดบัแรกเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบติังาน
ให้แก่องคก์ร เห็นดว้ยมาก (�̅� = 4.14) รองลงมาคือดา้นความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร เห็นดว้ยมาก (�̅� = 3.97) และดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกองคก์ร 
เห็นดว้ยมาก (�̅� = 3.88) 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ความแตกต่างของความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมของพนกังาน
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ และ
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ สถานภาพ รายไดต่้อ
เดือน และประสบการณ์ท างานร่วมกบับริษทัฯท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความผูกพนัต่อองค์กร 

t/F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ -1.062 0.289 ไม่แตกต่าง 

อาย ุ 55.906 0.000* แตกต่าง 

สถานภาพ 18.981 0.000* แตกต่าง 

ระดบัการศึกษา 0.080 0.923 ไม่แตกต่าง 

รายไดต่้อเดือน 42.097 0.000* แตกต่าง 

ประสบการณ์ท างานร่วมกบับริษทัฯ 45.596 0.000* แตกต่าง 

*มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) พบวา่ คุณภาพชีวิตในการ

ท างานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัฯ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีระดับความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงคือ ด้าน

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม พบว่า หากพนกังานไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ี

รับผิดชอบอยู ่รวมทั้งพนกังานมีความรู้สึกพึงพอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ีองคก์รจดัให้มากข้ึน จะท าให้

พนกังานเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน 

คุณภาพชีวติในการท างาน 
ความผูกพนัต่อองค์กร 

r p-value ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 0.719** 0.000 สูง 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 0.364** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล 0.489** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 0.452** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นการบูรณาการทางสังคม 0.308** 0.000 ต ่า 

ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน 0.290** 0.000 ต ่า 

ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการปฏิบติังาน 0.287** 0.000 ต ่า 

ดา้นการปฏิบติังานใหส้ังคม 0.376** 0.000 ปานกลาง 

รวม 0.551** 0.000 ปานกลาง 

**มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานบริษทัฯ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย

ด้าน 3 ล าดับแรก คือ ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล  รองลงมาคือด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูก

สุขลกัษณะและปลอดภยั และดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิราภรณ์ ปาน

ดี (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบริษทั บีทาเกน้ จ ากดั ผลการวิจยั พนกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ, โอกาสในการใชแ้ละ

พฒันาศกัยภาพของบุคคล, ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  



   จากผลการศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทัฯ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบว่า ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบติังานให้แก่องคก์รมีระดบัความคิดเห็นมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความปรารถนา

อย่างแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกองค์กรน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ขวญัฤดี มณฑา (2559) ได้

ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ

บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นความเตม็

ใจทุ่มเทพลงัในการปฏิบติังานเพื่อองคก์ารมีระดบัค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงผลจากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบว่า

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ร

มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 จากผลการศึกษาความแตกต่างระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัฯ จ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

ส่วนอายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์ท างานร่วมกบับริษทัฯท่ีแตกต่างกนั มีความ

ผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ นิรมล กุลพญา (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์

ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในธุรกิจน ้าอดัลม ผลการวิจยั 

พบวา่ เพศของพนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั 

 จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานทุก

ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทัฯ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีระดบัความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูงคือ ดา้นค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรม พบว่า หากพนกังานไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่

รวมทั้งพนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ีองคก์รจดัให้มากข้ึน จะท าให้พนักงานเกิด

ความรู้สึกผูกพนัธ์ต่อองค์กรมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ อาบทิพย ์กรดศรีไหม (2556) ได้ศึกษาเร่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทับริการ

รับเหมาแรงงานแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตการ

ท างานของพนกังานมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกต่อทุกๆ ดา้นของความผกูพนัต่อองคก์าร 

 



ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับองค์กรในการพิจารณา

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทับริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในการเสริมสร้างความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน และ

เป็นแนวทางส าหรับน าไปวางแผนทรัพยากรมนุษยท่ี์จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน

ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และเสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 

3.1 คุณภาพชีวิตในการท างาน 

      ผูว้ิจยัขอเสนอแนะดา้นท่ีมีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานนอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง 

นั่นคือ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการปฏิบติังาน พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน

นอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานมีเวลาเพียงพอใหก้บัการด าเนินภารกิจส่วนตวัท่ีนอกจากงานประจ า ดงันั้น หาก

องค์กรตอ้งการรักษาพนักงานท่ีมีความรู้ความช านาญให้อยู่กบัองค์กรนานๆ องค์กรจ าเป็นจะตอ้ง

จดัการให้พนกังานมีความสมดุลในเร่ืองการท างานท่ีดี เพื่อให้พนกังานสามารถน าเวลาท่ีเหลือจากการ

ท างานไปด าเนินการจดัการภารกิจส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่อยา่งนั้นแลว้พนกังานอาจจะรู้สึกว่าไม่

มีความสุขในชีวิต รู้สึกว่าเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตหมดไปกบัการท างาน และอยากจะลาออกจากองคก์ร

เพื่อหาทางเลือกท่ีดีกว่าให้กบัชีวิตท่ีมีทั้งเวลาเพียงพอในการจดัการภาจกิจส่วนตวั และมีเวลาท างานท่ี

เหมาะสมสมดุลกบัการใชชี้วิตของพนกังาน 

3.2 ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 ผูว้ิจยัขอเสนอแนะดา้นท่ีมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รน้อยท่ีสุด นัน่คือ ดา้นความปรารถนา

อย่างแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รน้อยท่ีสุด คือ 

พนกังานไม่คิดท่ีจะลาออกจากองคก์รแมว้่าจะมีโอกาสไปท างานท่ีอ่ืนท่ีมีระดบัต าแหน่งเงินเดือนและ

สวสัดิการท่ีดีกว่า ดงันั้น บริษทัควรท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ให้พนกังานสามารถปฏิบติังานในองคก์รน้ี

จนกว่าจะเกษียณอายุ มีการพิจารณาเพิ่มสวสัดิการและรูปแบบการจัดการท่ีทันสมยัเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อใหพ้นกังานตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รน้ีต่อไป แมว้า่จะมีโอกาสเปล่ียนงาน

ใหม่กต็าม 

 

 



3.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

      ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันท าให้ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทับริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ผลการทดสอบ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 

และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่ท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีท า

ให้ความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั คือ ดา้นอาย ุสถานภาพ รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์ท างาน

ร่วมกบับริษทัฯ ดงันั้น ผูบ้ริหารบริษทัฯ ควรตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีของแต่ละงานใหเ้หมาะสมกบัช่วง

อายขุองพนกังาน สถานภาพ รายไดต่้อเดือน รวมถึงประสบการณ์ท างานร่วมกบับริษทัฯของพนกังานท่ี

ปฏิบติังานอยูน่ั้นมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด พนกังานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังานท่ี

มอบหมายให้หรือไม่ ควรจดัใหพ้นกังานไดป้ฏิบติังานตามประสบการณ์ท างานของพนกังาน ซ่ึงจะท า

ให้พนักงานปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในงานท่ีไดรั้บมอบหมายตั้งใจปฏิบติังาน ไม่รู้สึกว่ามี

ภาระหนา้ท่ีเกิดความสามารถของตน ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน 

คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รอนัดบัสูงสุด คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรม ดงันั้น ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บมี

ความเหมาะสมและเป็นธรรมหรือมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู่เพียงใด รวมถึง

สวสัดิการ ความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีพนกังานพึงจะไดรั้บ เพื่อร่วมหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและเพื่อ

เป็นการสร้างขวญัก าลงัใจให้พนกังานเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์รและอยากร่วมงานกบัองคก์รท่ีเอาใจ

ใส่พนักงาน ส่วนด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรอนัดบัต ่าสุด คือ ด้านความสมดุล

ระหว่างชีวิตกบัการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูบ้ริหารควรจะเนน้ให้ความส าคญักบัพนกังาน เพื่อพนกังานจะ

ไดมี้เวลาเพียงพอให้กบัการด าเนินภารกิจส่วนตวัท่ีนอกจากงานประจ าและมีเวลาว่างให้กบัครอบครัว

ได้อย่างเพียงพอ ควรเปิดโอกาสให้พนักงานสมคัรใจในการท างานล่วงเวลาหรือมาท างานในช่วง

วนัหยดุประจ าสัปดาห์ และควรฝึกพนกังานใหส้ามารถท างานไดห้ลากหลายหนา้ท่ี เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อการท างานทดแทนกนัได ้

นอกจากน้ี องคก์รควรจดักิจกรรมสันทนาการเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ และใหค้วามส าคญักบั

คุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยการเสริมสร้างให้ความส าคัญต่อพนักงานให้มีเช่ือมั่นว่านโยบาย 

วตัถุประสงค ์เป้าหมายขององคก์รสามารถท าให้องคก์รประสบความส าเร็จได ้หากพนกังานเห็นดว้ย

กบัระบบการปฏิบติังานขององค์กรซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน พนักงานก็จะไม่ออกจาก



องค์กร และควรท่ีจะเปิดโอกาสให้พนักงานน าเสนอขอ้เสนอแนะ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

ท างานและควรจะมีการชมเชยให้กบัพนกังานท่ีท างานดีเพราะค าชมเชยนั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ

ส าหรับพนกังานเป็นอยา่งยิง่ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงพนกังานให้ความส าคญัใน

เร่ืองค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมมากท่ีสุด ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษา ความพึง

พอใจค่าตอบแทนและแรงจูงใจในการท างาน เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงการก าหนดค่าตอบแทนให้

เหมาะสม เพื่อจูงใจใหพ้นกังานอยูก่บับริษทัไดย้าวนาน 

2) ควรมีการศึกษากบัตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มเติม เช่น แรงจูงใจ

ในการท างาน ความสุขในการท างาน การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน เป็นตน้ 

3) เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชก้ารวิจยั

เชิงคุณภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอยา่งสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง และมีโอกาสในการ

เสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยใช้การสัมภาษณ์หรืออาจจะใช้

วิธีการสังเกตพฤติกรรมการท างานต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
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