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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จากัด ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท สมาร์ท แทร
ฟิค จากัด ศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนั กงานบริษัท สมาร์ท แทรฟิค
จากัดตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานมีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท สมาร์ท แทรฟิค จากัด รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 144 คน จากพนั กงานที่ท างานในบริษั ท สมาร์ท แทรฟิค จากัด โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมในระดับ
ปานกลาง มีคุณภาพชีวิตการทางานอยู่ ในระดับมาก ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคม และด้านประชาธิปไตยในองค์การ แต่มีคุณภาพชีวิตการ
ทางาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านค่าตอบแทนที่เพี ยงพอ และยุติธรรม และ
สภาพแวดล้อมในการทางานในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ปจจัยดานคุณภาพชีวิต
การทํางาน การไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกับคนอื่นในการไดรับพิจารณาเลื่อนตําแหนง
การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการที่เกี่ยวกับสังคม การใหความสําคัญกับสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัย และมีการสนับสนุนใหศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันตอองคการ

Abstract
This study analyzed the level of Quality of Work Life (QWL) among employees
Smart Traffic Company Limited the level of employees’ relationship upon their
organization Smart Traffic Company Limited, to compare the employees’ relationship upon
their organization in terms of individual factors; and to investigate the relationship between
Quality of Work Life influential and employees’ relationship upon their organization Smart
Traffic Company Limited, A survey study was conducted by using a set of questionnaires
based on a sample of 144 employees in Smart Traffic Company Limited.
The findings showed that the medium level of quality of work life; meanwhile,
the high level on quality of life including the following features: the personnel’s
competency development, social integration and organizational democracy. However, the
medium level of quality of work life related to the following: family and work life balance,
career path development and job security, work related to corporate social responsibility
(CSR), reasonable and fair remuneration, and working environment. Finally, the relationship
to their organization is at high level at every aspect.
The results were consistent with the hypothesis at the level of 0.05 showed
the quality work life factors, career path development opportunities, work related to
corporate social responsibility (CSR), safety work environment and personnel’s competency
development support were the significant positive variation related to employees’
relationship upon their organization.
Keywords: Quality of Work Life, Organizational Commitment
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บทนํา
ในสภาพการณปจจุบันองคการตาง ๆ ตองเผชิญกับความทาทาย และความเปลี่ยนแปลง
อยางมากในการดํ าเนินธุ รกิจและป ญหาที่มีความซับซอน อันเนื่องจากสาเหตุ ดานการเมือง
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยีที่ไดเขามาอยางรวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ตองเผชิญกับการแขงกันในตลาดโลกเนื่องจากสภาพสภาวะเศรษฐกิจมีผลกับองคการ ซึ่งก็ตอง
ยอมรับวาสภาวะของปจจัยภายนอกโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม ๆ มีบทบาทเขามาเกี่ยวของกับ
ธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน ก็ตองมีการปรับตัวใหเขากับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในปจจุบั นองคการตองเพิ่มความระมัดระวังหรือมีความรอบคอบให
มากกวาเดิมวาจะใชความสามารถของผูปฏิบั ติงานในทุ กระดั บขององคการทํางานเต็ มกําลั ง
ความสามารถบรรดาผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะถูกนําไปบรรจุกับงานใหม หรืองานที่ตอง
รับผิดชอบมากขึ้น มากไปกวานั้นคือ ตองพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน สรางโอกาสกาวหนา
ในหนาที่ การงานและทํางานที่ทาทายความสามารถ (สุ ธรรม พงศสํ าราญ, 2560) เพื่อให
องคการดํารงอยูและเติบโตภายใตสถานการณที่กดดัน โดยเนนการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน ยิ่งสภาพเศรษฐกิจตกต่ําเชนนี้ ยอมสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรอยางแนนอน
การทํางานหรืออาชีพเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการดําเนินชีวิตของบุคคล อาชีพมีอิทธิพล
อยางยิ่งตอมนุษย ในดานการดําเนินชีวิต เกียรติยศ ชื่อเสียง ความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง และ
การทํางาน เชน ความเทาเทียมกันและความเปนธรรมในเรื่องคาตอบแทนที่ไดรับ สภาพความ
ปลอดภัยและความสุขในการทํางานที่ดี มีความมั่นคงของงาน การทํางานที่เปดโอกาสใหพัฒนา
ขีดความสามารถ มีความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน การมีสิทธิและความชอบธรรมของ
พนักงาน การมีเวลาใหแกครอบครัว (นิติพล ภูตะโชติ,2560) มีการสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความเต็มใจ นั้นยอมเกี่ยวพัน โดยตรงกับการมีคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดีซึ่งนอกจะชวยสรางความพึงพอใจและความจงรักภั กดีตอองคกร ซึ่งมีผลมีผล
อยางยิ่งตอคุณภาพงาน ผลผลิตและบริการแลวยังสงผลดีตอดานอื่น ๆ เชน ลดความเครียด
อุบัติเหตุและความเจ็บปวยจากการทํางาน ทําใหอัตราการทํางาน และการลาออกนอยลงดวย
(สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย) สิ่งเหลานี้นับเปนประโยชนแกบุคลากรหากบุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานที่ดี ก็จะสงผลตอความผูกพันในองคการยิ่งมีความผูกพันมากก็จะมุงมั่น ทุมเทใน
การทํางาน เต็มที่กับงานที่ไดรับผิดชอบ ทําใหบุคลากรมีความยึดมั่นตอองคการ บุคลากรที่มี
ความผูกพันตอองคการจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอยูกับองคการไปอยางยาวนาน
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เพราะความผูกพันนั้นเปนตัวชี้วัดที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพในการทํางาน เปนจุดหมายที่ทําให
พนักงานไดคํานึงถึง ความมั่นคงในงาน ความจงรักภักดีตอบริษัท (Steers,1977)
จากที่ไดกลาวมานี้ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนั กงานบริ ษั ท สมาร ท แทรฟ ค จํ ากั ด เพื่ อนํ าผลวิ จั ยมาใช เป นแนวทางเสนอหน วยงานที่
เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท สมารท แทรฟค จํากัด
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท สมารท แทรฟค จํากัด
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท สมารท แทรฟค
จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีอิทธิพลกับความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานบริษัท สมารท แทรฟค จํากัด

กรอบแนวคิด
จากการศึกษาคนควาผูศึกษาไดอาศัยทฤษฎี วอลตัน (Walton, 1973) และทฤษฎี
เสตียร (Steers, 1977 ) สรุปและประสานเปนกรอบแนวความคิด ในการศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท สมารท แทรฟค จํากัด ดังนี้
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ขอมูลสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหนงงาน
- รายได
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

คุณภาพชีวิตการทํางาน
- ดานคาตอบแทนที่เพียงพอ และยุตธิ รรม
- ดานสภาพแวดลอมการทํางานและสงเสริมสุขภาพ
- ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
- ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
- ดานการบูรณาการทางสังคม
- ดานประชาธิปไตยในองคการ
- ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวติ สวนตัว
- ดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม

ความผูกพันตอองคการ
- ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเปาหมาย
และคานิยมองคการ
- ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม
อยางมากเพื่อองคการ
- ความปรารถนาอยางยิง่ ที่จะรักษาไว
ซึ่งความเปน
ใ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการศึกษา
1. พนักงานบริษัทสมารท แทรฟคจํากัด ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีระดับ
ความผูกพันตอองคการที่แตกตางกัน
2. ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน
บริษัท สมารท แทรฟค จํากัด
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก พนักงานบริษัท สมารท แทรฟค จํากัด
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยใชวิธีสุมตัวอยาง ( Random Sampling ) ที่ไดจากการ
เก็บขอมูลพนักงานบริษั ท สมารท แทรฟค จํากัด จํานวน 144 คน ตามผลการคํานวณจาก
Yamane โดยใชฝายงานเปนชั้น
ประชากรและกลุม ตัวอยางจําแนกตามขนาดของบริษัท
ฝายงาน
จํานวนพนักงาน (คน)
ฝายบริหาร
9
ฝายปฏิบัติการ
104
ฝายโครงการ
32
ฝายบริการและซอมบํารุงรักษา
69
ฝายขายและการตลาด
13
รวม

227

จํานวนตัวอยาง (คน)
6
66
20
44
8
144

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย/รวบรวมขอมูล
1. การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใช
ในการวิ จั ย จํ า นวน 144 ฉบั บ เป น การสร า งแบบสอบถามและหาประสิ ท ธิ ภ าพของ
แบบสอบถาม โดยการศึกษาขอมูลเบื้องตน ศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพ
ชีวิตการทํ า งาน และป จ จัย ความผู ก พัน ตอองคก าร รวมถึ ง เอกสารที่เ กี่ ยวขอ งเพื่ อเป น
แนวทางในการสร า งแบบสอบถาม ศึ ก ษาหลั ก การ และกําหนดประเด็ น ของคํ า ถามให
สอดคลองกับ วัตถุประสงคของการวิจัยและนําเสนออาจารยที่ป รึกษา เพื่อใหตรวจสอบ
แบบสอบถามเบือ้ งตน นําแบบสอบถามปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และทําการทดสอบความ
ตรง (Validity) หาความสอดคลองของวัตถุประสงคและเนื้อหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 ราย และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทดสอบความนาเชื่อถือ จํานวน 30 ชุด

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 257

2. การทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของข อ มู ล (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช
Cronbach’s Alpha การทดสอบความเชื่อมั่นของขอมูล โดยใช คาสัม ประสิท ธิ์แ อลฟาของ
Cronbach’s (Cronbach’s Alpha) หากคาที่ไดจากการวิเคราะหมีคาตั้งแต 0.7 ขึ้นไป แสดงวา
แบบสอบถามที่จัดขึ้นนั้นมีความนาเชื่อถือ สามารถนําไปทดสอบสมมติฐานและนําไปใชใน
กระบวนการวิจัยตอไป เมื่อผูวิจัยไดทําการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตนแบบ
รวมกันจะไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s ไดคาความนาเชื่อถือ เทากับ 0.921
วิธีการเก็บขอมูล
เพื่อใหการศึกษามีความสมบูรณไดมีวิธีการดําเนินการรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ขอมู ลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากแหลงตาง ๆ ทั้งตํารา เอกสาร และผลการ
ศึกษาวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมเปาหมายโดยผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อ
แจกแบบสอบถามใหกับพนักงานในบริษัท และรับกลับคืนมาดวยตนเอง ดําเนินการตรวจสอบ
ความเรียบรอย เพื่อใหแนใจวาแบบสอบถามมีความสมบู รณ ครบถวน และสามารถนํ าไป
วิเคราะหขอมูลตอไปได
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกคารอยละ
(Percentage) และคา เฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบ ายขอมูล เชิง ประชากรศาสตรข องผูตอบ
แบบสอบถามและตัวแปรตาง ๆ
2. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแกการทดสอบ t-test
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบ ANOVA ใช F-test (One-way ANOVA) การทดสอบ
โดยใชสถิติแบบ Multiple Regression และทดสอบความสัมพันธโดยใชสหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson Correlation)

ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 25 – 30 ป การศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายไดประจําตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท ตําแหนงพนักงานทั่วไป และ
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน นอยกวา 3 ป
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สวนที่ 2 ระดั บ คุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
คาเฉลี่ยโดยรวมของระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ ไดแก คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับความรู ความสามารถ
คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย คาตอบแทนที่ไดรับมีสวนทําให
ครอบครัวมั่นคง และมีความพอใจกับสวัสดิการตางๆที่ไดรับจากองคการ ตามลําดับ
ดานสภาพแวดลอมการทํางานและสงเสริมสุขภาพ
คาเฉลี่ ยโดยรวมของระดั บความพึ งพอใจอยู ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป น
รายขอพบวาอยูในระดั บปานกลางทุ กขอ ไดแก สถานที่ทํ างานมีบรรยากาศที่เหมาะสมกับ
การทํ างาน องค การให ความสํ าคั ญกั บสภาพการทํ างานที่ ปลอดภั ยและส งเสริ มสุ ขภาพ
องคการมีการกําหนดกฎระเบียบปฏิบั ติชัดเจนในดานความปลอดภั ยและปองกันอุบั ติเหตุ
องคการมีส่ิงอํานวยความสะดวกสบายอยางเหมาะสมเอื้อตอการปฏิบัติงาน และองคการมี
การจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพแกผูปฏิบัติงาน ตามลําดับ
ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
คาเฉลี่ยโดยรวมของระดับความพึงพอใจอยูในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอยูในระดับมาก 3 ขอ ไดแก พนักงานไดใชความรูความสามารถและทักษะในการทํางาน
อยางเต็มที่ การไดรับมอบหมายใหทํางานที่มีความสําคัญและทาทายความสามารถ งานที่ไดรับ
มอบหมายชวยใหมีความรู และมีศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น ในสวนของการสนับสนุน
ใหศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในสวนที่เกี่ยวของกับงานอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
คาเฉลี่ยโดยรวมของระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาอยูในระดั บปานกลางทุ กขอ ไดแก การไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกับคนอื่นในการ
ไดรับพิจารณาเลื่อนตําแหนง การพิจารณาเลื่อนตํ าแหนงเป นไปตามระเบียบ กฎเกณฑที่
กําหนด ใหการสนับสนุนในการแสวงหาความกาวหนาในหนาที่การงาน และการปรับเปลี่ยน
โยกยายตําแหนงหนาที่เปนไปอยางเหมาะสมตามความสามารถของแตละคน ตามลําดับ
ดานการบูรณาการทางสังคม
คาเฉลี่ยโดยรวมของระดั บความพึงพอใจอยูในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเป นรายขอ
พบวาอยูในระดับมาก 2 ขอ ไดแก บรรยากาศเปนกัลยาณมิตร สรางบรรยากาศการทํางาน
เป น ที ม และการได รั บการสนั บสนุ นความร วมมื อและความช วยเหลื อจากเพื่ อนร วมงาน
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ผู บั งคั บบั ญชาอยู เสมอ และอยู ในระดั บปานกลาง 1 ข อ ได แก การจั ดกิ จกรรมเพื่ อสร าง
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในองคการอยางสม่ําเสมอ ตามลําดับ
ดานประชาธิปไตยในองคการ
คาเฉลี่ยโดยรวมของระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอยูในระดั บ มากทุ ก ขอ ไดแ ก เพื่อนรวมงานใหเกียรติและเคารพในสิท ธิสวนบุ ค คล
ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตที่รับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาใหโอกาสในการทํางานเทาเทียมกับผูอ่ืน และองคการ
เปดโอกาสใหรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตามลําดับ
ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวติ สวนตัว
คาเฉลี่ยโดยรวมของระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาอยู ในระดั บมากเพียงเรื่อ งเดียว คือ พนักงานพอใจกั บเวลาในการปฏิ บัติงานของ
องคการ นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง คือ การมีเวลาสําหรับตนเอง ครอบครัวและกิจกรรมอื่น ๆ
ไดอยางเหมาะสม การมีเวลาพักผอนและดูแลสุขภาพหลังจากปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และ
มีโอกาสรวมกิจกรรมพบปะสังสรรคกับเพื่อนรวมงานนอกเวลาทํางาน ตามลําดับ
ดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม
คาเฉลี่ยโดยรวมของระดั บความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากเพียงเรื่องเดียว คือ การมีความเสียสละและยินดีที่จะมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง คือ องคการ
ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญตอสังคม พนักงานคิดวาองคการมีความรับผิดชอบตอ
สังคม และการมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการที่เกี่ยวกับสังคม ตามลําดับ
สรุปโดยภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
พนั กงานส วนใหญ มี คุ ณภาพชี วิ ตการทํ างานโดยรวมเฉลี่ ยอยู ในระดั บปานกลาง
มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคล ดานการบูรณาการทางสังคม และดานประชาธิปไตยในองคการ และ 5 ดานอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในงาน ดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม ดานคาตอบแทนที่เพียงพอ ยุติธรรม
และสภาพแวดลอมการทํางานและสงเสริมสุขภาพ ตามลําดับ
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สวนที่ 3 ระดั บ ความผูกพัน ตอ องคการ
ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
ค าเฉลี่ ยโดยรวมของระดั บความผู กพั นต อองค การโดยรวมอยู ในระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก 2 ขอ ไดแก พนักงานยินดีปฏิบัติงานตามนโยบาย
ขององคการ และพนั กงานภูมิใจในการเปนพนักงานขององคการนี้ และ 2 ขออยูในระดั บ
ปานกลาง ไดแก นโยบายขององคการสอดคลองกับเปาหมายและความตองการ และพนักงาน
คิดวาการบริหารงานขององคการมีความเหมาะสมมีการวางแผนการทํางานที่ชัดเจน ตามลําดับ
ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ
คาเฉลี่ยโดยรวมของระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก เมื่อเกิดปญหาพยายามเต็มที่ในการแกปญหา
ใหองคการ เต็มใจทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลา และยินดีจะ
ปฏิบัติงานดานอื่น หากองคการเห็นวาเหมาะสม ตามลําดับ
ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่งึ ความเปนสมาชิกภาพขององคการ
คาเฉลี่ยโดยรวมของระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก พนักงานมีความรูสึกยินดีเมื่อรูวางานที่ทําจะ
สรางชื่อเสียงใหกับองคการ คิดวาตนเองจงรักภักดี และซื่อสัตยตอองคการ พรอมที่จะทํา
ทุกอยางเพื่อใหองคการคงอยูตอไป และภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่ ความรับผิดชอบที่ได
ปฏิบัติอยู ตามลําดับ
สรุปโดยภาพรวมระดับความผูกพันตอองคการ
พนักงานสวนใหญมีความผูกพันตอองคการโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน
ไดแก ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพขององคการ ดานความเต็มใจที่จะทุมเท
ความพยายามอย า งมากเพื่อประโยชนขององคการ และดา นการยอมรับเปา หมายและ
คานิยมขององคการ ตามลําดับ
สวนที่ 4 การเปรียบเทียบปจ จัย สว นบุค คลกับระดับความผูก พัน ตอ องคก ารของ
พนักงานบริษัท สมารท แทรฟค จํากัด
การเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน จําแนกตามเพศพบวา
เพศชายและเพศหญิงมีระดับความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ชวงอายุที่แตกตางกันมี
ระดับความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ระดับ การศึก ษาที่แตกตางกันมีระดับความ
ผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ตํา แหนง งานที่แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคการ
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ไมแตกตางกัน รายได ที่แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน และ
ระยะเวลาที่ปฏิบั ติง านที่แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการเปรี ยบเทียบระดั บ ความผู ก พันต อ
องคการของพนักงาน
บริษัท สมารท แทรฟค จํากัด จําแนกตามเพศ
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมเปน
อิสระกัน (Independent t-test) โดยใชระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95%
ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐาน เมื่อพบวาคา Sig. มีคานอยกวา 0.05
เพศ
ชาย
หญิง
* Sig < 0.05

Mean
3.89
3.89

S.D.
0.506
0.490

t
-0.006

df
142

Sig.
0.995

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับ ความผูก พันตอองคการของพนั ก งานบริษั ท
สมารท แทรฟค จํากัด จําแนกตาม
ชวงอายุ
สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร
มากกวา 2 กลุม โดยใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐาน
เมื่อพบวาคา Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ดังนั้น จะปฏิเสธ Ho เมื่อคา P*<.05
ความสําคัญตอปจจัย
ความผูกพันตอองคการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* Sig < 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

0.170
35.488

3
140

0.057
0.253

0.224

0.880

35.658

143
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดั บ ความผูก พันตอองคการของพนั ก งานบริษั ท
สมารท แทรฟค จํากัด
จําแนกตามระดับการศึกษา
สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร
มากกวา 2 กลุม โดยใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐาน
เมื่อพบวาคา Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ดังนั้น จะปฏิเสธ Ho เมื่อคา P*<.05
ความสําคัญตอปจจัย
ความผูกพันตอองคการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

SS

df

MS

0.288
35.370

2
141

0.144 0.574
0.251

รวม

35.658

143

F

Sig.
0.564

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบระดั บความผูก พันตอองคการของพนั ก งานบริษั ท
สมารท แทรฟค จํากัด
จําแนกตามตําแหนงงานในบริษัท
สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร
มากกวา 2 กลุม โดยใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐาน
เมื่อพบวาคา Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ดังนั้น จะปฏิเสธ Ho เมื่อคา P*<.05
ความสําคัญตอปจจัย
ความผูกพันตอองคการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* Sig < 0.05

SS

df

MS

1.886
33.772

3
140

0.629
0.241

35.658

143

F

Sig.

2.606 0.054
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ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดั บ ความผูก พันตอองคการของพนั ก งานบริษั ท
สมารท แทรฟค จํากัด
จําแนกตามรายไดของพนักงาน
สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร
มากกวา 2 กลุม โดยใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐาน
เมื่อพบวาคา Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ดังนั้น จะปฏิเสธ Ho เมื่อคา P*<.05
ความสําคัญตอปจจัย
ความผูกพันตอองคการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* Sig < 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

0.955
34.704

2
141

0.477
0.246

1.940

0.148

35.658

143

ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบระดั บ ความผูก พันตอองคการของพนั ก งานบริษั ท
สมารท แทรฟค จํากัด
จําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร
มากกวา 2 กลุม โดยใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐาน
เมื่อพบวาคา Sig (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ดังนั้น จะปฏิเสธ Ho เมื่อคา P*<.05
ความสําคัญตอปจจัย
ความผูกพันตอองคการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* Sig < 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

0.825
34.834

2
141

0.412
0.247

1.669

0.192

35.658

143
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สวนที่ 5 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน
บริษัท สมารท แทรฟค จํากัด
ผลการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ พบวาคุณภาพชีวิตการทํางาน 4 ดานรวมกัน
อธิบายความผันแปรของความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท สมารทแทรฟค จํากัดได
รอยละ 36.8 โดยจําแนกเป นรายขอของแตละดานพบวาประเด็ นที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคการ คือ การใหความสํ าคัญกับสภาพการทํ างานที่ปลอดภั ยมีทิศทางความสั มพันธใน
ทางบวก การสนับสนุนใหศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในสวนที่เกี่ยวของกับงานนั้นมีทิศทาง
ความสัมพันธในเชิงทางลบ การไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกับคนอื่นในการไดรับพิจารณาเลื่อน
ตําแหนง มีทิศทางความสัมพันธในทางบวก และประเด็นการมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการ
ที่เกี่ยวกับสังคม มีทิศทางความสัมพันธในเชิงทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่ อ พิ จ ารณาตั ว แปรป จ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานที่ มี อํ า นาจในการทํ า นาย
การเปลี่ยนแปลงของความผูกพันตอองคการไดดีที่สุ ด คือ การใหความสํ าคัญกับสภาพ
การทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ รองลงมาการไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกับคนอื่น
ในการไดรับพิจารณาเลื่อนตําแหนง การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการที่เกี่ยวกับสังคม
และอันดับสุดทาย คือ องคการมีการสนับสนุนใหศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในสวนที่
เกี่ยวของกับงานอยางตอเนื่อง ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะหโดยใชสถิติถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อ หาตัว
แปรที่มีอิทธิพล
การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาคําตอบวาตัวแปรอิสระแตละตัวหรือทุกตัว มีผลตอตัว
แปรตามอยางไร และตัวแปรอิสระใดที่มีผลสามารถอธิบายหรือพยากรณตัวตามไดดี โดยใช
สถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) แบบปกติ (Enter) โดยมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปรองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานมี อิทธิพล
กับความผูกพันตอองคการดังนี้

.129
-.018
.100
.071
-.017
.011
.104
.009
-.130
.149
.100
.122

ดานสภาพแวดลอมการทํางานและสงเสริมสุขภาพ
- สถานที่ทํางานมีบรรยากาศที่เหมาะสม
- สถานที่ทํางานมีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย
- สถานที่ทํางานมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
- สถานที่ทํางานมีกฎระเบียบขอปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน
- การใหความสําคัญกับสภาพการทํางานที่ปลอดภัย

ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
- การไดใชความรู ความสามารถไดอยางเต็มที่
- งานที่ไดรับมอบหมายนั้นทาทายความสามารถ

B

ดานคาตอบแทนที่เพียงพอ และยุตธิ รรม
- คาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงาน
- คาตอบแทนเหมาะสมกับความรู ความสามารถ
- คาตอบแทนมีสวนชวยใหครอบครัวมั่นคง
- พอใจที่จะทํางานลวงเวลา เพื่อใหงานเสร็จ
- พึงพอใจกับสวัสดิการจากองคการ

ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน

.075
.085

.065
.062
.065
.070
.073

.085
.083
.062
.048
.059

Std. Error

Unstandardized
Coefficients

.143
.163

.017
.183
.017
-.225
.271

.163
-.022
.144
.119
-.028

Beta

Standardized
Coefficients

1.336
1.433

.166
1.668
.141
-1.868
2.050

1.514
-.211
1.623
1.460
-.292

t

.184
.155

.868
.098
.888
.064
.043

.133
.833
.107
.147
.771

Sig.

ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
สัมพันธ

ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

อิทธิพล
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B
.048
-.130
-.057
.160
.026
.050
-.020
.016
-.111
-.011
.054
-.094

- ไดเพิ่มความรู เพิ่มศักยภาพมากขึ้น
- องคการมีการสนับสนุน การจัดอบรม สัมมนา

ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
- การพิจารณาเลื่อนขั้นเปนไปตามกฎระเบียบ
- การไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกับคนอื่น
- ปรับเปลี่ยนโยกยายตําแหนงเปนไปอยางเหมาะสม
- สนับสนุนในการแสวงหาความกาวหนา

ดานการบูรณาการทางสังคม
- การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
- มีบรรยากาศการทํางานเปนกัลยานมิตร
- มีกิจกรรมสรางความสัมพันธในองคการ

ดานประชาธิปไตยในองคการ
- สิทธิการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ
- การใหเกียรติ เคารพในสิทธิสวนบุคคล
- สิทธิในการทํางานอยางเทาเทียมกับคนอื่น

ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน

.076
.079
.092

.075
.071
.066

.074
.080
.071
.064

Std. Error
.076
.049

Unstandardized
Coefficients

-.013
.066
-.143

-.032
.026
-.223

-.098
.258
.038
.083

Beta
.065
-.269

Standardized
Coefficients

-.141
.678
-1.017

-.263
.227
-1.673

-.773
1.995
.362
.774

t
.624
-2.658

.888
.499
.312

.793
.821
.097

.441
.049
.718
.441

Sig.
.534
.009

ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

ไมสัมพันธ
สัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

ไมสัมพันธ
สัมพันธ

อิทธิพล
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ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว
- มีเวลาพักผอน ดูแลสุขภาพหลังจากการปฏิบัตงิ าน
- พอใจกับเวลาในการปฏิบัติงานขององคการ
- สามารถแบงเวลาสําหรับตนเองและครอบครัว
- การพบปะสังสรรคกับเพื่อนรวมงานนอกเวลางาน
-.022
.130
-.075
.063

-.014
.022
.018
.028

- ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ
- ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น

ดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม
- องคการมีความรับผิดชอบตอสังคม
- การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการ
- ยินดีที่จะทํากิจกรรมที่เปนประโยชน
- การไดรับการยอมรับของสังคม
R2 = .368 Std. Error = .39688 F = 3.4530*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

B
-.027
.104

ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน

.080
.064
.066
.067

.078
.077
.067
.057

Std. Error
.086
.071

Unstandardized
Coefficients

-.036
.244
-.104
.103

-.021
.031
.027
.047

Beta
-.043
.192

Standardized
Coefficients

-.279
2.033
-1.131
.944

-.182
.291
.269
.498

t
-.317
1.467

.781
.045
.260
.347

.856
.772
.789
.619

Sig.
.752
.145

ไมสัมพันธ
สัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

อิทธิพล
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ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลตอ
ความผูกพันตอองคการพนักงาน บริษัท สมารท แทรฟค จํากัด
ตาราง Pearson Correlations
คุณภาพชีวิตในการทํางาน

คาความผูกพันตอองคการโดยรวม
คา Pearson
ทิศทาง
อันดับที่

การไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกับคนอื่นใน
การไดรับพิจารณาเลื่อนตําแหนง
องคการใหความสําคัญกับสภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการที่
เกี่ยวกับสังคม
องคการมีการสนับสนุนใหศกึ ษาดูงาน อบรม
สัมมนาในสวนที่เกี่ยวของกับงานอยางตอเนื่อง
* ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาด 0.05
** ระดับความเชื่อมั่น 99% ความผิดพลาด 0.01

.392**

ทิศทางเดียวกัน

1

.388**

ทิศทางเดียวกัน

2

.258**

ทิศทางเดียวกัน

3

.096**

ทิศทางเดียวกัน

4

เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานที่มีอิทธิพลตอความผูก พันตอองคการมาก
ที่สุด คือ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานประเด็นการไดรับโอกาสอยางเทาเทียม
กับคนอื่นในการไดรับพิจารณาเลื่อนตําแหนง มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการในทิศทาง
เดียวกัน มีคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธที่ระดับ 0.392** รองลงมาไดแก ดานสภาพแวดลอม
การทํางานและสงเสริมสุขภาพประเด็นการใหความสําคัญกับสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการในทิศทางเดียวกัน มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่ระดับ 0.388** ดานลักษณะงานที่เป นประโยชนตอสังคมประเด็นของการมี
สวนรวมในกิจกรรมขององคการที่เกี่ยวกับ สังคมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการใน
ทิศทางเดียวกัน มีคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธที่ระดับ 0.258** และลําดับสุดทายดานโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลประเด็นของการสนับสนุนใหศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาใน
สวนที่เกี่ยวของกับงานอยางตอเนื่องอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการในทิศทางเดียวกัน
มีคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธที่ระดับ 0.096** ตามลําดับ
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อภิปรายและสรุปผล
การศึก ษาเรื่อ งคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท สมารท แทรฟค
จํากัด ผูศึก ษามีประเด็ น ที่นํา มาอภิป รายผล ประกอบดวย
ปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยางไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงานทีปฏิบัติ รายได และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการทํางานที่แตกตางกัน
ส ง ผลให ก ลุ ม ตั ว อย า งโดยรวมมี ค วามผู ก พั น ต อ องค ก ารในด า นต า ง ๆ ไม แ ตกต า งกั น
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว
ปจจั ยคุ ณภาพชี วิตการทํ างาน ด านสภาพแวดล อมการทํ างานและส งเสริ ม
สุขภาพ ของพนักงานในบริษัท ประเด็นการใหความสําคัญกับสภาพการทํางานที่ปลอดภัยมี
ทิศทางความสัมพันธในเชิงทางบวก เพราะวาในปจจุบันบริษัทไดใหความสําคัญกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในองคการ เชน สถานที่ทํางานนั้นมีความเหมาะสม มีนโยบายความปลอดภัยที่
ชัดเจน การดูแลเรื่องของความปลอดภัยของพนักงานระหวางการปฏิบัติงาน อุปกรณอํานวย
ความสะดวก อุณหภูมิ แสงสวาง มีการตรวจสุขภาพประจําป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
นิรมล กุลพญา (2556) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานในธุรกิจน้ําอัดลม พบวา ดานสภาพแวดลอมการทํางานและ
สงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธในทางบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางาน ด านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ประเด็นมีการสนับสนุนใหศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในสวนที่เกี่ยวของกับงานซึ่งมีทิศทาง
ความสัมพันธเปนไปในเชิงทางลบ ซึ่งถือวาขอมูลไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งอาจจะมีหลายสาเหตุ
ที่ประกอบกับปจจัยหลายอยางเพราะเนื่องจากพนักงานสวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ
จึงไมคอยไดโอกาสเรียนรูเทคนิคงานใหม ๆ อยูเสมอจึงทําใหสวนใหญไมมีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง สวนใหญจะเปนการสนับสนุนใหระดับหัวหนาเขารับการอบรม สัมมนา
ในสวนงานที่เกี่ ยวของเพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาบุ คลากรในหนวยงาน ทั้งนี้ผูบริหารจะ
ต องตระหนั ก ถึ งความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาบุ คลากรให มากขึ้ น เพราะจะทํ าให มี ค วามรู
ความสามารถ ทักษะในการทํางานที่ดีขึ้นซึ่งสงผลถึงความมีประสิทธิภาพของงาน
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ปจ จัย คุณ ภาพชีวิต การทํา งาน ดา นความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
ประเด็น การไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกับ คนอื่นในการไดรับพิจารณาเลื่อนตํ าแหนง มี
ทิศทางความสัมพันธในเชิงทางบวก เนื่อ งจากองคก ารใหค วามสํา คัญ กับ ความกา วหนา
และความมั่น คงของพนัก งานทุ ก คนในบริษั ท พนั ก งานทุ ก คนคิด วา งานที่ทํา นั้น มีค วาม
มั่น คง ความรู ค วามสามารถที ่ไ ดร ับ จากองคก ารนี ้ ม ีส ว นชว ยใหอ งคก ารมีค วาม
เจริญ กา วหนา และที่ผา นมาไดมีโ อกาสในการนํา เอาผลงานที่ผา นมานํ า เสนอเพื่ อ
พิจารณาปรับ เลื่อนตํา แหนง ปรับ เรื่อ งของค า ตอบแทน ซึ่ง เป น การสร า งแรงจูง ใจใหแ ก
พนั ก งาน ซึ่ง มีค วามสอดคลองกับ งานวิจัย ของแกวกาญจน วิชัยรัตน (2557) ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสวนสัตวเชียงใหม มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ เนื่องจากบุคลากรสวนสัตวเชียงใหม มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิต
ในการทํ า งานด า นความก า วหนา และความมั่นคงในงานระดั บ มาก บุ ค ลากรสวนสั ตว
เชียงใหมมีความคิดเห็นวางานที่ทําเปนอาชีพที่มีความมั่นคง และคิดวาความรูความสามารถ
ของตนจะมีสวนชวยใหสวนสัตวเชียงใหมเจริญกาวหนา
ปจ จัย คุณ ภาพชีวิต การทํา งาน ดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม
ประเด็น การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการที่เกี่ยวกับสังคมมี ทิศทางความสัมพันธใน
เชิง ทางบวกตอความผูก พันตอ องคการ องคการตระหนั ก ดี วา สัง คมเป น กลไกสํ า คัญ ที่
จะชวยสงเสริมผลักดันใหกิจการเจริญเติบโตอยางมั่นคง โดยเริ่มจากพนักงานซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญที่เสริมศักยภาพ และความสามารถไปสูสังคมและชุมชน โดยการสงเริมใหพนักงานมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชน อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ซึ่ง สอดคล อง
กับ งานวิจัย นิร มล กุล พญา (2556) ศึก ษาเรื่อ งความสัมพันธระหวางคุณ ภาพชีวิตใน
การทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานในธุรกิจน้ําอัดลม พบวา ประเด็น การมี
สวนรวมในกิจกรรมขององคการที่เกี่ยวกับสังคมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรใน
ทางบวก เพราะองคกรนั้นใหความสําคัญในเรื่องมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในสังคมและ
บุคคลทั่วไป รวมถึงหนวยงานที่รับผิดชอบทางดานนี้โดยตรงและทางออม ในดานการรักษา
สิ่งแวดลอมทั้งในองคกรและภายนออกองคกรเพื่อเปนทั้งผูนําดานเครื่องดื่มและเปนผูนํา
ดานการรณรงคการรักษาสิ่งแวดลอม
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ขอเสนอแนะ
จากการศึก ษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของ
บริษัท สมารท แทรฟค จํากัด ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อเป นประโยชนดัง ตอไปนี้
ด านการใหความสําคัญกับสภาพการทํางานที่ป ลอดภั ย
ผูบริหารควรมีการกระตุนใหพนักงานเกี่ยวกับระบบของความปลอดภัยใชชัดเจน
อยางตอเนื่อง อาจจะมีกิจกรรมจัดนิทรรศการความปลอดภัย และวิธีลดอุบัติเหตุ อาจจะมี
รางวัลสําหรับผูที่ยึดปฏิบัติตามหลักของความปลอดภัยในการทํางานอยางสม่ําเสมอ จัดใหมี
มุม พัก ผอนสํ า หรับ พนั ก งานเพื่อผ อนคลายความตึง เครียดจากการทํา งาน ปรับ ภู มิทั ศน
ภายนอกใหโดดเดนยิ่งขึ้น เชน ทาสีอาคารใหม มีจุดหรือบริเวณในการสูบบุหรี่ และควรที่จะ
มีตรวจสอบสภาพยานพาหนะที่ใชในการทํางานนอกสถานที่อยางสม่ําเสมอ ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน ไมกอใหเกิดอันตรายระหวางการปฏิบัติงาน
ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ผูบริ หารควรสนั บสนุ นส งเสริ มบุ คลากรภายในองค การให มี ความเจริ ญก าวหน า
ในตําแหนงหนาที่การงาน โดยการใหโอกาสในการศึกษาตอ การเลือกพนักงานเขารับการอบรม
จะตองกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม และกลุมเปาหมาย มีการจัดสง
พนักงานซอมบํารุงอบรมกับกรมแรงงาน ในการอบรม “ชางไฟฟาภายในอาคาร 1” เนื่องจาก
พนั กงานทํ างานเกี่ยวกั บไฟฟ าเพื่อให เป นมาตรฐาน เพื่อเพิ่ มพู นความรู และประสบการณ
ดานทักษะตาง ๆ รวมทั้ง จัดกิจกรรมการถายทอดความรูดานภาษา และอื่นๆที่เปนประโยชน
ระหวางผูรวมงานรวมทั้งจัดการเผยแพรความรูที่ไดจากการทํางาน เพื่อเปนการเสริมสราง
ความรูใหกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
ผูบริหารควรมีหลักในการพิจารณาอยางเปนธรรม ดวยวิธีตาง ๆ หลาย ๆ ปจจัยมา
ประกอบกัน ควรนําผลงานในการทํางานที่ผานมา มาปรับใชในการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหนง
ที่เหมาะสมในการลดชองวางของความเหมาะสมของแตละตําแหนง ยึดเอาความสามารถที่
เห็นไดชัดเจนมาเปนเกณฑในการเติบโตของพนักงานเชน ความรูความสามารถ ประสบการณ
ในการทํ างาน ควรสงเสริมใหการดํ ารงชีวิตของพนักงานอยูในระดับชีวิตที่ดีขึ้น และควรให
ความรูหรือขอมูลขาวสารที่เปนสิทธิประโยชนของพนักงานอยางทั่วถึงทุกระดับรวมทั้งจัดบอรด
ติดขาวสารบริษัท ความบันเทิง ความรูตาง ๆ ที่นาสนใจ รวมถึงการเปดรับฟงความคิดเห็นของ
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พนักงานใหโอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการตัดสินใจ นําหลักธรรมาภิ
บาลมาใชในการบริหารงาน
ดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม
องคการควรสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคม การจัด
โครงการที่เปนประโยชนตอสวนรวม เพื่อสรางความภูมิใจที่ไดรวมงานกับองคการนี้ สงเสริมให
มีกิ จกรรมเพื่ อสรางความสั มพั นธ อั นดี ระหว างบุ คลากรในองค การอย างสม่ํ าเสมอ เพื่ อ
เสริมสรางความรักและสามัคคีกันระหวางแผนกและระหวางพนักงานกับผูบริหารใหผูบริหารมี
ความเปนกันเองกับพนักงาน โดยเฉพาะการมีกิจกรรมรวมกันในแตละสวนงาน เชน มีกิจกรรม
การออกกําลังกายในทุก ๆ วัน จัดกีฬาสานความสัมพันธภายในองคการ เพื่อใหเกิดขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีความผูกพันตอองคการ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครัง้ ตอไป
ควรทํ าการหาข อมู ล เพิ่ ม เติ ม โดยการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth interviews)
ในบุคลากรทุกระดับโดยเลือกตัวแทนของแตละกลุมรวมถึงสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หัวหนางานเปนตน เพื่อไดขอมูลเชิงลึก
อีกครั้ง และควรทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการทํางานเพื่อยืนยันความถูกตอง
ของผลที่ไดจากการศึกษาและนํามาเปรียบเทียบผลลัพธของการวิเคราะหผล เพื่อประโยชน
ในการนําผลที่ไดไปเปนแนวทางการนําไปใชที่ดีขึ้น

เอกสารอางอิง
แกวกาญจน วิชัยรัตน. (2557). คุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสวนสัตวเชียงใหม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เกีย รติศัก ดิ์ โมครัต น. (2560). อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพัน
ตอองคการที่มีผลตอการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร. (ปริญญารัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต). สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 273

จุฑ ามาศ วรรณศุภ ผล. (2556). ศึก ษาเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มผี ลตอ
ความผูกพันตอองคกร : กรณีศึกษา กลุมบริษัท เอ็ม แอนด เอ. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร. (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร) .
มหาวิทยาลัยบูรพา.
นิติพล ภูตะโชติ. (2560). พฤติกรรมองคการ (Organizational behavior) สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย.
นิรมล กุลพญา. (2556). ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานในธุรกิจน้ําอัดลม. (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). วิชาเอก
การจัดการทั่วไป. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี
สุธรรม พงศสําราญ. (2559). พฤติกรรมองคการ (Organizational behavior) บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564) สืบคนจาก
http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=index. 12 กันยายน 2561.
อิงอร ตั้นพันธ. (2556). คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร.
วารสารเกษมบัณฑิต. ปที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556.
Richard E Walton. (criteria for quality of working life (online). Quality of Working Life,
Harvard University. (1973). (online) from https://s3.amazonaws.com.
Steers, Richard M. (1977). Organizational Behavior, New York: Harper Collins, c1991.
Stephen P. Robbins, Timothy A.judge, (2017) Organizational Behavior, Edition Pearson.

