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 This research aimed to study the organizational employee engagement in ASA 
Corrugated Container Co., Ltd. divided by personal factor and study the relation between 
quality of working life and organizational employee engagement. The questionnaire was a tool 
for collecting data from 158 case of population of ASA Corrugated Container Co., Ltd.  
Statistic figures were analyzed are in the form of frequency, average, standard deviation, T-
Test, F-Test and  Pearson Correlation Coefficient. 

 The research resulted found that most of population are male in the range of 24-33 
years old, Bachelor degree level, Single status, working experience more than 5 years and 
salary rank between 10,000-15,000 baht/month. Regarding to personal factor, it was found 
the differences of sex, age, marriage and income status has not effected the organizational 
employee engagement but the education level and working experience has effected. The 
relation between quality of working life and organizational employee engagement in ASA 
Corrugated Container Co., Ltd. was found in moderate level of the positive relation in all 
aspects. 
 The suggestions of research were executives should have the strategies which 
aim to improve the quality of working life for their organization’s employee such as increasing 
the salary at the fair rate, providing the professional development training in order to ensure 
the employee confidence and growth at work. Moreover, they should always bring the new 
technology for improving the work stations and give chance to employee to give their 
cooperation in performing plan or activities in their departments equally. They should not 
ignore what employee’s feeling and provide the suitable benefits such as annual bonus, sick 
leave, annual leave, health assurance, an award for the staff who have a long working years 
and the staff who have the excellent performance so that employee will have a good quality of 
life and morale for working that resulting in  the organizational employee engagement growing 
more and for the success of organization in finally. 
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บทที ่1 

บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบันองคกรตางๆตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนอยางรวดเร็ว

อันเนื่องมา จากสาเหตุดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมตลอดจนเทคโนโลยีที่ไดรุดหนาอยางรวดเร็ว
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒน และยังตองเผชิญกับการแขงขันทางธุรกิจเพื่อสรางความไดเปรียบ สิ่ง
เหลาน้ีสงผลใหองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตองปรับตัวใหทันตอสภาวการณเพื่อใหองคกร
ดํารงอยูและเติบโตภายใตสถานการณที่กดดัน โดยเนนการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเตรียมความพรอมในการเผชิญปญหาและพัฒนาองคกรใหสามารถ
ดํารงอยูไดอยางมั่นคง ในการบริหารองคกรใหมั่นคงและเจริญรุงเรืองไดนั้นตองยึดหลักการบริหาร
องคกรประกอบดวยปจจัยสี่ประการ ไดแก คน เงิน วัตถุดิบ และการจัดการ (สมยศ นาวีการ, 2540: 
29) คนเปนทรัพยากรที่สําคัญขององคกรซึ่งทําใหองคกรลมเหลวหรือสําเร็จได (อรุณ รักธรรม, 
2533:109) แมองคกรใดจะมีเงิน มีเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย มีวิธีการผลิตท่ีรวดเร็ว รวมถึงมีการบริหาร
จัดการท่ีดีเพียงใด แตหากยังขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีทัศนคติที่ไมเหมาะกับงาน 
ก็อาจสงผลในระยะยาวใหองคกรนั้นไมประสบความสําเร็จในอนาคตก็เปนได 

องคกรที่ประสบความสําเร็จและเจริญรุงเรืองหลายแหง  สิ่งสําคัญที่สุดคือ การมี
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะ และความชํานาญ เปนตัวการสําคัญในการขับเคลื่อนให
องคกรมีความเจริญกาวหนา และประสบความสําเร็จในที่สุด ดวยเหตุนี้การดูแลเอาใจใสตอ
บุคลากรในองคกรจึงเปนเร่ืองที่ผูบริหารขององคกรตองตระหนักและใหความสําคัญ รวมถึงดูแล
เอาใจใสกระบวนการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรเหลาน้ัน เพราะบุคลากรที่ดีมีความรู ความสามารถ จะสราง
ความสําเร็จใหแกองคกรในทางตรงกันขามหากบุคลากรไมมีความสุขในการทํางาน อาจสงผลให
การทํางานไรประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากรขาดงานบอย และมีการลาออกจากงานสูงบุคลากรที่มี
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ความผูกพันตอองคกรจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงลดพฤติกรรมที่ ไมพึง
ประสงคและปฏิบัติงานกับองคกรในระยะเวลายาวนานเทาท่ีองคกรตองการ ตลอดจนควรสราง
บรรยากาศของความพอใจ ทําใหบุคลากรรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการพัฒนาและเปนสวนหน่ึง
ขององคกร รวมไปถึงการใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานของบุคลากรในองคกร
เพราะเชื่อวาบุคลากรที่คุณภาพชีวิตการทําท่ีดียอมสงผลตอประสิทธิภาพของงาน (สมยศ นาวีการ, 
2540: 32) 

การที่แตละองคกรตองเสียบุคลากรที่มีความรูความสามารถไปดวยเหตุผลใดก็ตามยอม
เทากับองคกรตองเสียบุคลากรที่มีคาไป ขณะเดียวกันองคกรตองลงทุนอีกหลายดาน เพื่อท่ีจะสรร
หาคัดเลือก อบรมและพัฒนาบุคลากรเขามาทดแทน ทําใหองคกรสูญเสียเวลาและผลประโยชน 
คุณภาพชีวิตและความผูกพันตอองคกรจึงเปนตัวแปรสําคัญประการหน่ึงท่ีองคกรควรตระหนักอยู
เสมอ ซึ่งจะเปนการสะทอนถึงความรูสึกของพนักงานท่ีมีตอองคกรในระยะยาว องคกรควรจะทํา
อยางไรเพื่อจะจูงใจและสงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีและเกิดความผูกพันตอ
องคกร ยอมรับในเปาหมายขององคกร พรอมจะทุมเทแรงกายแรงใจพลังและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร การที่บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีมีความ
ผูกพันตอองคกรจะกอใหเกิดความเชื่อและพฤติกรรมที่แสดงออกในดานท่ีดีตอองคกร  (ชนิดา 
เล็บครุฑ, 2554: 8) 

คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายท่ีแคบน้ัน คือ ผลที่มีตอคนงาน ซึ่งหมายถึง การ
ปรับปรุงในองคกรและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
สําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคล และรวมถึงความตองการ ของ
พนักงานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการทํางาน
ของเขาดวย คุณภาพชีวิตการทํางานประกอบดวย 1. คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  2.สภาพ
การทํางานที่ปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ 3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล 4. ความกาวหนา
และความม่ันคงในงาน 5. การบูรณาการทางสังคม 6. ประชาธิปไตยในองคกร 7. ความสมดุล
ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 8. ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม (วอลตัน Walton, 1973, อาง
ถึงใน ปวีณา กรุงพลี, 2552 : 16)  คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญอยางย่ิงในการทํางานใน
ปจจุบันเพราะคนเปนทรัพยากรที่สําคัญ เปนตนทุนทางสังคมท่ีมีคุณคา ปจจุบันคนสวนใหญตอง
เขาสูระบบการทํางาน ตองทํางานเพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความตองการพื้นฐานของ
ตน เมื่อคนตองทํางานในท่ีทํางานเปนสวนใหญ จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสมทําใหเกิดความสุขท้ัง
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กายและใจ มีความรูสึกมั่นคงท้ังสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
และสุขภาวะทางสังคม คุณภาพชีวิตการทํางาน สงผลตอองคกร 3 ประการ คือ 1. ชวยเพิ่มผลผลิต
ขององคกร 2. ชวยเพิ่มขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานในองคกร ตลอดจนเสริมสรางแรงจูงใจ
ใหแกพวกเขาในการทํางานและ 3.คุณภาพชีวิตการทํางานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
ดวย (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547 : 18) 

ความผูกพันตอองคกรเปนสิ่งซึ่งแสดงออกถึงสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับองคกร ถา
คนยิ่งมีความผูกพันกับองคกรมากเทาไหร เขาก็จะมุงม่ัน ทุมเท เต็มใจที่จะใชความพยายามอยาง
เต็มท่ีและมีแนวโนมท่ีจะลาออกจากองคกรลดลง บุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรจะปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและปฏิบัติงานเปนระยะเวลา
ยาวนานเทาท่ีองคกรตองการตลอดจนสรางบรรยายการของความพอใจเพื่อใหบุคลากรรูสึกวา
ตนเองมีสวนรวมในการพัฒนาและเปนสวนหนึ่งขององคกรทําใหองคกรนั้นพัฒนาไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (อวยพร ประพฤทธิ์ธรรม, 2537: 26) 

การท่ีองคกรจะใหความสําคัญตอปจจัยอ่ืน ๆ ที่มิใชเงินอันจะสงผลตอความผูกพันตอ
องคกร เพื่อกอใหเกิดความภักดีตอองคกรไดอยางถาวรน้ัน ความผูกพันตอองคกรจะเกิดไดจาก
องคประกอบหลายประการ และองคประกอบที่สําคัญไดแก ปจจัยดานองคกร งานที่ปฏิบัติ ดานการ
บริหารจัดการ และดานรางวัลจากงานท่ีปฏิบัติ เนื่องจากความสําเร็จขององคกรไมสามารถเกิดข้ึน
ไดจากคนเพียงคนเดียว องคกรจําเปนตองมีความรวมมือของบุคลากรภายในองคกรที่จะชวยกัน
ผลักดันเพื่อกอใหเกิดพลังท่ีจะเอาชนะตอปญหาและอุปสรรคได  อยางไรก็ตามการท่ีบุคลากรจะ
ทุมเททํางานใหไดอยางเต็มประสิทธิภาพและศักยภาพนั้น ก็ตอเมื่อบุคลากรเกิดความรูสึกผูกพันตอ
องคกรเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยางเหนียวแนนในการเขารวมกิจกรรมขององคกร และเกิดพันธะ
สัญญาทางใจกับองคกร อันจะเปนแรงผลักดันใหบุคลากรปฏิบัติงานไดสอดคลองกับเปาหมายของ
องคกร ซึ่งจะสามารถชวยใหองคกรประสบความสําเร็จไดในอนาคต (สันติ บางออ, 2540: 45) 

บริษัท ASA Corrugated Container จํากัดดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกลองกระดาษ
และกระดาษลูกฟูกรายใหญของจังหวัดชลบุรี กอตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2538 ปจจุบันมี
พนักงานท้ังสิ้น 261 คน เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ 253 คน พนักงานระดับบริหาร (หัวหนา
แผนก ผูจัดการโรงงาน) 8 คน ปจจุบันบริษัทประสบปญหาดานการผลิตไมเปนไปตามแผน 
บุคลากรขาดลามาสายบอยคร้ัง และปญหาดานบุคลากร ลาออกเปนจํานวนมาก การพัฒนาองคกร
โดยรวมยังไมเปนไปตามเปาหมายและทางบริษัทตองการความรวมมือจากพนักงานเปนอยางมากใน
การพัฒนาองคกรใหเปนไปตามเปาหมาย  
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จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหผูวิจัยซึ่งเคยปฏิบัติงานในบริษัท ASA 
Corrugated Container จํากัด มีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานและความผูกพันตอองคของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด เพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนา และปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยตรงตามเปาหมายขององคกร และเพื่อเปนแนวทางทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากข้ึน เพื่อเปนการขยายองคกรใหมีคุณภาพและเปนประโยชนตอการทํางานของพนักงานและ
องคกรตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA 
Corrugated Container จํากัด เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 
 
3, สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 
ASA Corrugated Container จํากัด ตางกัน  

2. คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 

4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
4.1.1 คุณภาพชีวิตการทํางานที่จะครอบคลุมในการศึกษานี้ ไดแก 1.คาตอบแทนที่

เพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3.โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล 4.ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  5.การบูรณาการทางสังคม  6.
ประชาธิปไตยในองคกร 7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 8.ลักษณะงานที่เปนประโยชน
ตอสังคม 

4.1.2 ความผูกพันตอองคกร ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดวย 1.ความเชื่อมั่นและ
การยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร 2.ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชน
ใหกับองคกร 3.ความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร 
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4.1.3 การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอ
องคของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ในคร้ังน้ีนั้น กําหนดใหปจจัยสวน
บุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน และรายได เปนตัว
แปรอิสระ 

4.2 ขอบเขตดานประชากร 
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือพนักงานทุกระดับภายในบริษัท  ASA 

Corrugated Container จํากัด จังหวัดชลบุรี จํานวน 261 คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ ได
กลุมตัวอยาง จํานวน 158 คน 

4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 
การวิจัยความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคของ

พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ใชเวลาระหวางเดือนตุลาคม 2555 ถึง มกราคม 
2556 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.1 ประโยชนทางวิชาการ 

5.1.1 ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 

5.1.2 ทราบถึงความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA 
Corrugated Container จํากัด เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

5.1.3 ทราบถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 

5.2 ประโยชนในทางปฏิบัติ 
5.2.1 เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปกําหนดแผนกลยุทธในการบริหารงานและเปน

ขอมูลในการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด  
5.2.2 เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให

เปนมาตรฐานเดียวกันตลอดจนเสริมสราง คุณภาพชีวิตและความผูกพันตอองคกรและเห็น
ความสําคัญของบุคลากรเพื่อใหบุคลากรนั้นปฏิบัติงานไดอยางดีมีประสิทธิภาพและมีความ
จงรักภักดีตอองคกร 
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5.2.3 เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดนําไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายขององคกร
และเพื่อประโยชนสุขสอดคลองกับความตองการของบุคคลากรใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกัน
อยางสงบสุข 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 
องคกร   หมายถึง บริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 
บุคลากร หมายถึง พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 

        คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตการทํางานวามีความ
เหมาะสม มีคุณคา มีความพึงพอใจตอสภาพงานนั้น ๆ ซึ่งสามารถแบงไดเปน 8 ดาน คือ 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึงเงินเดือนและผลตอบแทนท่ีไดรับจาก
การปฏิบัติงาน มีการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยและสวัสดิการดานอ่ืน ๆ เพียงพอในการดํารงชีวิต 

2. สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน บรรยากาศในการทํางาน สถานที่ทํางาน อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชมีความเหมาะสมและ
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล หมายถึง โอกาสที่จะไดใชความรู
ความสามารถในการปฏิบัตงิาน พัฒนาทักษะและความรูของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเกิดความรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา และมีความรูสึกทาทายจากการทํางานของตนเอง 

4. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรูสึกเช่ือมั่นท่ีมีตอความมั่นคง
ในหนาท่ีการงานและโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ทั้งในเร่ืองรายไดและ
ตําแหนงงาน 

5. การบูรณาการทางสังคม หมายถึง ลักษณะของความสัมพันธในสังคม กลุมเพ่ือน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา การติดตอสื่อสารในกลุม 

6. ประชาธิปไตยในองคกร หมายถึง การใชหลักรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติงาน การ
เคารพในสิทธิสวนบุคคล ความเสมอภาค ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน
การบริหารงานอยางเหมาะสม 
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7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว หมายถึง การแบงเวลาใหเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิต เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัว เวลาพักผอนและเวลาที่
ใหกับสังคม 

8. ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม หมายถึง ความรูสึกวางานและองคกรท่ี
ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตอสังคม ความภูมิใจในงานและองคกรของตน ความมีชื่อเสียงและ
ไดรับการยอมรับจากสังคม การใหความรวมมือกับชุมชน ตลอดจนหนวยงานอ่ืน ๆ ในการกระทํา
กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนตาง ๆ 

      ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความคิดเห็น หรือความรูสึกท่ีมีตอองคกรใน 3 ดาน 
ตอไปนี้ 

1. ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร หมายถึง
ความรูสึกยินดีและความเชื่อม่ันท่ีจะปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีการดําเนินงานขององคกร 
เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย และประสบผลสําเร็จ ตลอดจนการกระทําท่ีแสดงออกถึงความ
ประทับใจและความรูสึกที่มีตอองคกร 

2. ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร หมายถึง ความรูสึกยินดี
และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยทุมเทตอการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ
เสียสละเวลาอุทิศตนในการทํางาน และทํางานเพื่อสรางช่ือเสียงใหกับองคกร ตลอดจนการแสดง 
ออกถึงการทําประโยชนกับองคกร  

3. ความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร หมายถึงความรูสึกที่
จะตองทํางานใหกับองคกรตลอดไป ไมตองการโอนยายท่ีจะไปทํางานกับองคกรอ่ืน แมวาจะมี
โอกาสหรือมีทางเลือกที่ดีกวาเนื่องจากมีความรูสึกหวงใยตอความเข็มแข็ง และอนาคตขององคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ความผูกพันตอองคกร 

- ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมาย
และความตองการขององคกร 
- ความทุมเทความพยายามเพ่ือทํา
ประโยชนใหกับองคกร 
- ความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความ
เปนสมาชิกขององคกร 
  

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
-คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
-สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ 
-โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 
-ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 

-การบูรณาการทางสังคม 

-ประชาธิปไตยในองคกร 
-ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 
-ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

ปจจัยสวนบุคล 
- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- สถานภาพสมรส   
- ประสบการณในการทํางาน  
- รายได  
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บทท่ี2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

การศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองค
ของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร 

3. ขอมูลบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด จังหวัดชลบุรี 
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน  
คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนองคประกอบหนึ่งหรือมิติหนึ่งท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิต  

แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานไดกําเนิดและแพรหลายในประเทศอุตสาหกรรม มี
ผูใหความหมายแตกตางกันขึ้นอยูกับแนวความคิดในเร่ืองการทํางานดังน้ี  

“คุณภาพชีวิตการทํางาน” มาจากคํา 3 คํา คือ “คุณภาพ” (Quality)  “ชีวิต” (Life)  “การ
ทํางาน” (Working) จากความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2539 : 189) ไดกลาวถึงคําวา “คุณภาพ” หมายถึง ความเปนเลิศท่ีมีปริมาณมาก
นอยตางกัน ลักษณะความดี ลักษณะประจําของบุคคลหรือสังคม หรือลักษณะที่แสดงถึงผลการ
กระทํา หรือผลของกระบวนการประกอบการที่ยังเกิดผลดีเลิศและความเปนเลิศน้ี วัดไดจากการ
เปรียบเทียบผลของการกระทํากับเกณฑมาตรฐานซึ่งแตละวิชาชีพไดกําหนดไว สวนคําวา “ชีวิต” 

หมายถึง ความเปนอยู  และคําวา “การทํางาน” หมายถึง การทําหนาท่ีหรือกิจกรรมที่ตองกระทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดังนั้นเม่ือนําความหมายของคํามาประกอบกัน หมายถึง การทําหนาท่ีเพื่อชีวิตหรือความเปนอยูที่ดี
เลิศ ซึ่งวัดไดจากการเปรียบกับเกณฑมาตรฐานหรือตัวบงชี้ที่กําหนดในการทางานน้ันๆ  

คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายอยางกวาง หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ เกี่ยวของกับชีวิต 
การทํางาน ซึ่งประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชนและ
บริการความกาวหนาในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ สิ่งเหลาน้ีลวนแลวแตแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจสําหรับคนงาน  

คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายท่ีแคบน้ัน คือ ผลที่มีตอคนงาน ซึ่งหมายถึง การ
ปรับปรุงในองคกรและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
สําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคล และรวมถึงความตองการ ของ
พนักงานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการทํางาน
ของเขาดวย 

วอลตัน (Walton, 1974, อางถึงใน ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ, 2553: 25) กลาววาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานไมแคใชหมายถึง การกําหนดเวลาในการทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง หรือไมใช
เพียงกฎหมายคุมครองแรงงานหรือการจายคาตอบแทนที่คุมคาเทาน้ัน แตยังมีความหมายรวมไปถึง
ความตองการและปรารถนาใหชีวิตของบุคคลในหนวยงานดีขึ้นดวย ซึ่งคุณภาพชีวิตการทํางานเปน
คุณลักษณะท่ีจะสงผลใหเกิดการดําเนินชีวิตท่ีดีของบุคคลตามการยอมรับของสังคม ซึ่งตอง
ประกอบไปดวยคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและส งเสริม
สุขภาพ โอกาสท่ีไดรับการพัฒนาและใชความสามรถของบุคคล โอกาสความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทํางาน การมีสวนรวมในการทํางานและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน สิทธิสวนบุคคลใน
การทํางาน การทํางานและการดําเนินชีวิตโดยรวมและการทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม 

Hackman, Suttle and Lloyd (1977, อางถึงใน ศิริพร พันธุลี, 2546:19) กลาววาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานเปนสิ่งท่ีสนองความผาสุกของผูปฏิบัติงานทุกๆคนในองคกร การมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานท่ีดียอมสงผลตอความเจริญดานอ่ืนๆ เชน สภาพสังคมแวดลอม เศรษฐกิจ และ
ผลผลิตตางๆและท่ีสําคัญคุณภาพชีวิตในการทํางานนําไปสูความผูกพันตอองคกรได นอกจากน้ียัง
ชวยใหอัตราการขาดงาน การลาออกและอุบัติเหตุนอยลง ขณะที่ประสิทธิภาพขององคกรในแง
ขวัญกําลังใจ ตลอดจนคุณภาพและปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คาสิโอ (Caiso, 2003, อางถึงใน ชนิดา เล็บครุฑ,2554:8 ) ไดอธิบายวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน มีความหมาย 2 ประการ คือ1. ความเทาเทียมของคุณภาพชีวิตการทํางานกับเงื่อนไข
ความสําเร็จของการปฏิบัติ เชนความกาวหนาในหนาที่การงาน การบังคับบัญชาแบบประชาธิปไตย 

สิ่งท่ีเกี่ยวกับพนักงาน สถานภาพการทํางานท่ีปลอดภัย 2. ความเทาเทียมกันของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับความตองการของพนักงาน ซึ่งมีความปลอดภัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ มีความกาวหนา
และสามารถพัฒนาความสามารถ ซึ่งในดานน้ีจะสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยวัดระดับ
สูงสุดของความตองการของมนุษย 

เพ็ญศรี วาทยานนท (2533: 220-221) ไดใหความหมายเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
วา คนที่ใชชีวิตรวมกันในท่ีทํางานเปนเวลานาน มีผลประโยชนรวมกันใหความสนใจและมีความ
เกี่ยวของกับเพื่อนรวมงาน ทั้งในระดับเสมอกันและตางกัน ทําใหเกิดความสําเร็จในองคกรและ
สงผลกระทบโดยตรง กับความสําเร็จของคนงานโดยตรง และคนงานมีทรรศนะในทางเสริมสราง
องคกร ถือวาเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน 

สันติ บางออ (2540 : 39 – 40) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนสิ่งท่ีคนเราสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตได โดยมีความพรอมท้ังรางกาย
และจิตใจ ซึ่งถือเปนปจจัยภายใน สําหรับปจจัยภายนอกก็คือ สภาพแวดลอมในการทํางาน จะเปน
สิ่งที่ทําใหคนเรามีความสุขกับการทํางาน เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

 สมยศ นาวีการ (2544 : 15) ใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวาเปนคุณภาพ
ของความสัมพันธภาพระหวางพนักงาน และสภาพแวดลอมของงานที่ผสมผสานระหวางลักษณะ
ทางเทคนิคและลักษณะทางมนุษย 

บัญชร แกวสอง (2545 : 289) กลาววา คุณภาพของชีวิตการทํางานถูกกลาวถึงคร้ังแรก 
ในป  พ .ศ .  2503 โดยเ ร่ิมแรกจะกลาวถึงคุณภาพของความสัมพันธระหวางคนงาน  และ
สภาพแวดลอม ในการทํางาน โดยสวนรวมและมุงท่ีจะใหความสําคัญกับ บุคคลที่มักจะถูกลืม 
เพราะเปนดานเทคนิคและดานเศรษฐกิจเทาน้ัน ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ การ
ปรับปรุงความตองการของบุคคลในสถานที่ทํางาน หรือเปนปรัชญาของการบริการอยางหน่ึงท่ี
เพิ่มพูนศักยภาพภาวะของคนงานทุกคนแนะนําการเปลี่ยนแปลงภายในวัฒนธรรมองคกรและ
ปรับปรุงความเปนอยูทางรางกายและความรูสึกของบุคคล 

   ส
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รุจี อุศศิลปศักดิ์ (2546: 17) ไดใหความหมายคําวา คุณภาพชีวิตการทํางานไววา เปน
ความสอดคลองกันระหวางความรูสึกวาไดรับสิ่งท่ีคาดหวังของบุคคลกับประสิทธิภาพขององคกร 
คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนประสิทธิผลขององคกรอันเน่ืองมาจากความผาสุกในงานของ
ผูปฏิบัติงานเปนผลสืบเนื่องมาจากการรับรูประสบการณในการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึง
พอใจในงานน้ัน ๆ สงผลใหพนักงานมีขวัญ กําลังใจที่ดี ตองการปรับปรุงศักยภาพในการทํางาน
และสามารถชวยเพิ่มผลผลิตในงานได 

อมรรัตน ออนนุช (2546 : 14) ใหความหมายของคําวาคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง
ความรูสึกพึงพอใจที่แตละบุคคลไดรับจากสภาพการทํางานและประสบการณในองคกรท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการทางดานรางกายและจิตใจ ผานกระบวนการที่องคกรไดจัดใหมีขึ้นเพื่อ
สนับสนุนใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี 

วรภา ศรีสันติโรจน (2548: 34) ไดรวบรวมและใหความหมายของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไวคือ การรับรูของพนักงานท่ีมีตอวิธีการที่องคกรจัดสภาพการทํางานหรือกระบวนการตาง 
ๆ ในการตอบสนองตอความตองการของพนักงานทั้งดานรางกายและจิตใจ โดยมุงเนนใหพนักงาน
เกิดความรูสึกพอใจในงาน ทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

ดังน้ันอาจพอสรุปไดวา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึงความรูสึกจากการประเมิน
ตนเองของบุคลากรในหนวยงาน ซึ่งไดรับมาจากประสบการณการทํางานในองคกรของเขาทําให
เขามีความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางานและมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ ความสมดุล
ระหวางงานกับชีวิตสวนตัวของบุคคลที่มีผลใหเกิดความพึงพอใจในชีวิต ตอบสนองความตองการ
ปจจัยพื้นฐานของบุคคล และยังสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานเปนการสนองตอบความตองการของบุคลากรในองคกร หากองคกรมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานท่ีดีจะสงผลใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน  ซึ่งจะสงผลถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรและของตนเองตอไป 

1.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน  
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีนั้นตองตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคกรได 

ในการดําเนินงานโดยท่ัวไปองคประกอบท่ีสําคัญหลายประการมีบทบาทในการกําหนดคุณภาพ
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ชีวิตในการทํางานนั้นจะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีผูที่ เสนอแนวคิดเก่ียวกับ
องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานไวหลายทาน  

วอลตัน (Walton, 1973, อางถึงใน ปวีณา กรุงพลี, 2552 : 16) ไดทําการศึกษาเร่ือง 
คุณภาพชีวิตการทํางานอยางจริงจัง โดยไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานนั้นวาประกอบดวยเงื่อนไขตางๆ อยู 8 ประการ 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง เงินเดือนและผลตอบแทนที่ไดรับจาก
การปฏิบัติงาน มีการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยและสวัสดิการดานอ่ืน ๆ เพียงพอในการดํารงชีวิต  

2. สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมในการ
ทํางานบรรยากาศในการทํางาน สถานที่ทํางาน อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชมีความเหมาะสมและ
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน ไมกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพรางกาย 

3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล หมายถึง โอกาสที่จะไดใชความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะและความรูของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเกิดความรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา และมีความรูสึกทาทายจากการทํางานของตนเอง 

4. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรูสึกเช่ือมั่นท่ีมีตอความมั่นคง
ในหนาท่ีการงานและโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ทั้งในเร่ืองรายไดและ
ตําแหนงงาน  

5. การบูรณาการทางสังคม หมายถึง ลักษณะของความสัมพันธในสังคม กลุมเพ่ือน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา การติดตอสื่อสารในกลุม  

6. ประชาธิปไตยในองคกร หมายถึง การใชหลักรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติงาน การ
เคารพในสิทธิสวนบุคคล ความเสมอภาค ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน
การบริหารงานอยางเหมาะสม เปนองคประกอบหนึ่งของการบงชี้คุณภาพการทํางาน 

7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว หมายถึง การแบงเวลาใหเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิต เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัว เวลาพักผอนและเวลาที่
ใหกับสังคม  

8. ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม หมายถึง ความรูสึกวางานและองคกรที่
ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตอสังคม ความภูมิใจในงานและองคกรของตน ความมีชื่อเสียงและ
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ไดรับการยอมรับจากสังคม การใหความรวมมือกับชุมชน ตลอดจนถึงหนวยงานอ่ืน ๆ ในการ
กระทํากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนตาง ๆ 

สุพรรณี ไชยอํานวย และสนิท สมัครการ (2534 : 176-185) กลาววา ชีวิตของมนุษยแต
ละคนน้ันประกอบดวย 13 ประการยอย คือ 1. ชีวิตครอบครัว 2. ชีวิตการทํางาน 3. ชีวิตสังคม 4. 
การพักผอน 5. สุขภาพอนามัย 6. สาธารณสุข 7. การบริโภคสินคาและบริการ 8. การครอบครอง
ทรัพยสิน 9. การรับรูเกี่ยวกับตนเอง 10. ชีวิตจิตวิญญาณ 11. ชีวิตในประเทศ 12. ความรู สึกตอ
รัฐบาล 13. การปกครองสวนทองถิ่น 

สมยศ นาวีการ (2533 : 34 ) กลาวถึง คุณลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี 13 
ประการ ดังนี้ 1. ความม่ันคง 2. ผลตอบแทนที่เปนธรรม 3. ความยุติธรรมในสถานที่ทํางาน 4. งาน
ที่นาสนใจและทาทาย 5. การมอบหมายงานหลายดาน 6. การควบคุมงาน สถานท่ีทํางาน และ
ตนเอง 7. ความทาทาย 8. ความรับผิดชอบ 9. โอกาสเรียนรูและเจริญเติบโต 10. การรูผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 11. อํานาจหนาที่ 12. การยกยอง 13. งานที่กาวหนา 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2546 : 106) ไดกลาวไววา การทําใหพนักงานพึงพอใจนั้นควร
ประกอบดวยดานตางๆ 8 ดานคือ 1. ความเทาเทียมและความเปนธรรมในคาตอบแทนที่ไดรับ 2. 
สภาพความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานท่ีดี 3. การทํางานท่ีไดมีการพัฒนาขีดความสามารถ 
4. การใหพนักงานไดรับโอกาสในความเจริญกาวหนาและมั่นใจในงาน 5. การมีสภาพแวดลอมทาง
สังคมท่ีดี 6. การมีสิทธิความชอบธรรมของพนักงาน 7. การทํางานท่ีมีเวลาใหแกครอบครัว มีการ
พักผอน 8. งานท่ีองคกรมีความรับผิดชอบ ตอสังคม การสรางความพึงพอใจในงานเหลาน้ีเรียกวา 
การมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีจะมีผลทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่ม
ผลผลิตและลดปญหาตางๆ ไดทําใหพนักงานมีความคิดริเร่ิมที่ดี 

เจโรมี่ (Jerome, อางถึงใน พรพรรณ บุญมาก 2548 : 11 - 12) ประธานของสถาบันการ
ทํางานในอเมริกาไดกําหนดเกณฑ 7 ประการ ในการวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน  คือ 1. รายได 2.
ผลประโยชนของพนักงาน 3. ความม่ันคงในการทํางาน 4. ทางเลือกในการทํางาน การใหพนักงาน
มีทางเลือกในเวลาการทํางานท่ีสะดวกตอตัวพนักงานเอง 5. ความเครียดจากการทํางาน 6. การมี
สวนรวมของพนักงาน 7. ระบบประชาธิปไตยในการทํางาน ผูนําในแตละองคกรจะตองรับฟงความ
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ตองการและความคิดเห็นของพนักงานในองคกร ผูนําท่ีมีลักษณะเปนผูนําแบบประชาธิปไตยจะมี
ผลดีตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

เซน และยาทิม (Zain and Yatim, 1999, อางถึงใน เอกรินทร ดาบทอง, 2549 : 11) ได
ทําการ ศึกษาปจจัยที่ใชวัดคุณภาพในการทํางานของกลุมตัวอยางพนักงานจํานวน 672 คน ที่ทํางาน 
ในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนของมาเลเซีย โดยศึกษาตามแนวทางทฤษฎีของวอลตัน 
พบวา ปจจัย 7 ประการ ที่พนักงานยอมรับวาสามารถใชวัดการมีคุณภาพชีวิตการทํางานในองคกร 
ประกอบดวย1. คาตอบแทนที่เปนธรรม 2. สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย 3. การพัฒนาและ
การใชขีดความสามารถของมนุษย 4. ความม่ันคงและโอกาสกาวหนา 5. การบูรณาการทางสังคมใน
องคกร 6. สิทธิในการทํางานของพนักงาน 7. ลักษณะงานท่ีใหประโยชนตอสังคม 

คัมม่ิงส และวอรเลย (Cummings & Worley, 1997 : 301 – 303, อางถึงในเอกรินทร 
ดาบทอง, 2549 : 14) ไดกลาวถึง องคประกอบที่ชี้วัดถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 
ประกอบดวย ลักษณะตางๆท้ังหมด 8 ประการ ดังน้ี 1. ดานผลตอบแทน 2. ดานความปลอดภัยใน
การ 3. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 4. ความกาวหนาและความม่ันคง 5. ดานสังคม
สัมพันธ 6. ดานการบริหารงาน 7. ดานภาวะอิสระจากงาน 8. ดานความภูมิใจในองคกร  

ชาญชัย  อาจิณสมาจาร (2538: 38-39) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบคุณภาพ
ชีวิตการทํางานไว 17 ประการ ดังน้ี 1. ความม่ันคง 2. ความเสมอภาคในเร่ืองคาจางและรางวัล 3. 

ความยุติธรรมในสถานท่ีทํางาน 4. ปลอดภัยจากระบบความเขมงวดในการควบคุม 5. งานท่ีมี
ความหมายและนาสนใจ 6. กิจกรรมและงานหลากหลาย 7. งานมีลักษณะทาทาย 8. ควบคุมตัวเอง
งาน และสถานท่ีทํางาน 9. มีขอบเขตการตัดสินใจของตนเอง 10. โอกาสการเรียนรูและความ
เจริญกาวหนา 11. ผลสะทอนกลับ ความรูเกี่ยวกับผลลัพธอํานาจหนาท่ีในงาน 12. อํานาจหนาท่ีใน
งาน 13.ไดรับการยอมรับจากการทํางาน 14.ไดรับการสนับสนุนทางสังคม 15. มีอนาคตท่ีดี 16. 

สามารถสัมพันธงานกับสภาพแวดลอมภายนอก 17. มีโอกาสเลือก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสนใจ 
ความชอบและความคาดหวัง 

บัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ (2540: 21) ไดกําหนดปจจัยโดยตรงที่สําคัญๆที่มีผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนี้  
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1.  การคุมครองทางสังคม เปนสวนที่ครอบคลุมหลายเร่ือง นับต้ังแตโครงสรางความ
มั่นคงทางสังคม ไปจนถึงสวัสดิการทางดานอนามัยสาธารณสุข กลาวโดยสรุปนอกเหนือจาก
รายไดและคาจางแลว ปจจัยตางๆ ที่สงผลเกี่ยวพันไปถึงรายไดและสวัสดิการของแรงงาน จะ
เรียกวาเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการคุมครองทางสังคม  

2.  การปรับปรุงเง่ือนไขในการทํางาน เปนสวนที่ เกี่ยวกับการยกระดับคาจาง 
เปลี่ยนแปลงชั่วโมงการทํางาน และครอบคลุมไปถึงเร่ืองอ่ืนๆ โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุและความ
เจ็บปวด อันเน่ืองมาจากการทํางาน โดยเนนโครงสรางความปลอดภัยดานอาชีพ นอกจากน้ียังมีการ
ปรับปรุงเก่ียวกับระบบการทํางานภายในองคกร ใหมีลักษณะของมนุษยธรรมมากข้ึน  

3.  การปรับปรุงสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางาน และสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีการเนน
เร่ืองของความเช่ือมโยงระหวางสิ่งแวดลอมของการทํางาน กับสิ่งแวดลอมของชุมชนรอบๆ 
สถานท่ีทํางานมากข้ึน  

ทฤษฎีความตองการลําดับข้ันของ Maslow (Maslow’s hierarchy of human need)   
มาสโลว (Maslow, 1943, อางถึงใน ธงชัย  สันติวงศ, 2519: 381 – 384) ไดจัดลําดับ

ความตองการของมนุษยเปนหาข้ัน เรียงลําดับตั้งแตความตองการข้ันต่ําสุดจนถึงสูงสุด บุคคล
ขวนขวายที่จะตอบสนองความตองการของตนเปนขั้นตอนท่ีตอเนื่อง กลาวคือเมื่อความตองการ
ขั้นตนๆ ไดรับการตอบสนองแลวความตองการขั้นท่ีอยูถัดไปจะเกิดข้ึนตามมา บุคคลจะมีความพึง
พอใจในงานถาหากวางานน้ันๆ ใหการตอบสนองในสิ่งท่ีเขาตองการได Maslow ไดจัดลําดับความ
ตองการของมนุษยไวดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ลําดับขั้นความตองการของมนุษย (Maslow’s hierarchy of human needs) 

ที่มา: ธงชัย สันติวงษ, องคกรและการบริหาร (กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพานิช, 2519), 34. 
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1.  ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการเบ้ืองตนเพ่ือ
ความอยูรอด เชน ความตองการอาหาร น้ําด่ืม ความตองการทางเพศ ความตองการทางรางกายน้ี 
หากกลาวในแงองคกรธุรกิจอุตสาหกรรม อาจตอบสนองไดดวยคาจางแรงงานที่เพียงพอแกการ
ครองชีพ การแจกชุดทํางาน การมีรถรับสงพนักงาน เปนตน  

2.  ความตองการดานความมั่นคงและปลอดภัย (Safety needs) เมื่อความตองการ
ทางดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางดานความม่ันคงและปลอดภัยเปนเร่ือง
ที่เกี่ยวกับการปองกันอันตรายตางๆที่จะเกิดขึ้นกับรางกาย จิตใจและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อพิจารณาในทัศนะของการปฏิบัติงานในองคกรแลว ความตองการทางดานความม่ันคงปลอดภัย 
หมายถึง การใหความแนนอน หรือการรับประกันตอความมั่นคงในหนาท่ีการงาน การสร างความ
ปลอดภัยในการทํางานใหแกพนักงาน และการสงเสริมเพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางดานการเงินแก
พนักงานใหมากย่ิงข้ึน 

3.  ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love and belonging needs) เปนความ
ตองการท่ีเกิดขึ้นเมื่อความตองการในสองขั้นแรกไดรับการตอบสนองแลว ความตองการชนิดน้ีคือ 
ความตองการความรัก ความเขาใจจากเพ่ือน ความตองการที่จะไดเขารวมเปนสมาชิกขององค กร
ตางๆ และไดรับการยอมรับจากสมาชิกท่ีอยูในองคกรนั้นๆ เปนตน  

4.  ความตองการมีชื่อเสียงและการยกยอง (Esteem needs) จะรวมถึงการนับถือตนเอง 
ความตองการที่จะเปนคนท่ีไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน ความเปนตัวของตัวเอง รูจักมีอํานาจและ
ตองการท่ีจะประสบผลสําเร็จ องคประกอบตางๆ ที่แสดงวาไดรับการยกยองนับถือ เชน สถานภาพ
การไดรับการยกยอง การไดรับความสนใจ การไดรับการเลื่อนขั้นตําแหนงที่สูงข้ึน เปนตน  

5.  ความตองการประจักษแจงในตนเอง (Self actualization needs) เปนความตองการที่
จะแสดงออกซึ่งสามารถของตนเอง องคกรท่ีดีควรเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสที่จะสนองความ
ตองการตามอุดมการณของตนเองใหมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อเปนผลดีสําหรับท้ังฝายพนักงานจัดการเอง 
โดยจะเปดโอกาสใหเขาทํางานท่ียากท่ีสุด หรืองานในตําแหนงท่ีสูงสุดเทาท่ีความสามารถของเขา
จะเอ้ืออํานวยให 

Lawler & Ledford (1981-82, อางถึงใน ดํารงฤทธิ์ จันทมงคล, 2550 : 20) ไดเสนอ
แนวคิดแบบจําลองผลกระทบทางออมตอผลิตภาพขององคกรจากคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่ง
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อธิบายไดวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ทําใหเกิดความสุขและความพึงพอใจตอพนักงาน และ
ขณะเดียวกันก็สงผลตอผลิตภาพขององคกร แลวจึงสงผลตอแรงจูงใจและความผูกพันตอองคกร
แลวในที่สุดจึงสงผลตอผลิตภาพขององคกร 

เมื่อทราบความหมาย ลักษณะสําคัญและสาเหตุที่ตองมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีแลว 
การจะสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในสถานท่ีทํางานน้ันไมใชเร่ืองท่ียาก จนเกินความสามารถแตเปนเร่ือง
ความพรอมของบุคคลสองฝาย คือ ฝายองคกรหรือนายจางและฝายพนักงานหรือลูกจางท่ีพรอมจะ
หันหนาเขาหากันเพื่อคิดหาแนวทางท่ีจะนําไปสูเปาหมายขององคกร โดยที่ทั้งสองฝายตางมีความ
พึงพอใจดวยกัน  

การสรางความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานน้ัน ผูวิจัยขอแนะนําแนวคิดทฤษฎี
ปจจัยคู (Two-Facto Theory) ของเฟรดเดอริก เฮอรซเบอรก (Fredrick Herzberg, อางถึงใน ดํารง
ฤทธิ์ จันทมงคล, 2550 : 15) มาเปนเคร่ืองชวยในการชี้นํา นั้นคือ ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 

และปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)  

ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เปนองคประกอบหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน 

โดยตรง (Intrinsic Aspects of the Job) เปนปจจัยที่จูงใจบุคลากรในหนวยงานใหเกิด
ความพอใจไดแก 

1.  ความสําเร็จของงาน (Achievement)   

2.  การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition)   

3.  ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน (Advancement)   

4.  ลักษณะของงาน (Work itself)   

5.  โอกาสท่ีจะกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth)   

6.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)  เปนองคประกอบที่ไมเกี่ยวกับตัวงานโดยตรง แต
มีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน (Extrinsic Factors)  เปนปจจัยที่ไมใชสิ่งจูงใจแตสามารถทําให
บุคลากรพึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานได ซึ่งมีอยู 10 ประการคือ 
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1.  การบังคับบัญชา (Supervision)  

2.  นโยบายบริหาร (Policy and Administration)  

3.  สภาพการทํางาน (Working Condition)  

4.  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Relations with Superiors)  

5.  ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Relation with Subordinates)  

6.  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relation with Peers)  

7.  ตําแหนงในบริษัท (Status) 

8.  ความมนคงในงาน (Job Security)  

9.  เงินเดือน (Salary)  

10. ชีวิตสวนตัว (Personal Life) 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ จะเห็นไดวาการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานเปนสิ่งท่ีจําเปน
และมีความสําคัญอยางยิ่ง คุณภาพชีวิตการทํางานในลักษณะของความพึงพอใจในการทํางานน้ันจะ
สงผลตอการปฏิบัติงานและยังเปนสิ่งจูงใจใหเกิดความตองการทํางาน ซึ่งนําไปสูประสิทธิภาพและ
เกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองคกรในท่ีสุด เรียกไดวาบรรลุเปาหมายของท้ังบุคคลในฐานะ
สมาชิกขององคกรและตัวองคกรเอง นอกจากน้ียังสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดวย 

จากแนวคิดทฤษฎีในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูวิจัยไดใชแนวคิดและหลักเกณฑ
บงช้ีคุณภาพชีวิตของ วอลตัน (Walton, 1973, อางถึงใน ปวีณา กรุงพลี, 2552 : 16) ทั้ง 8 ประการ 
ไดแก 1.คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3.

โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 4.ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 5.การบูรณาการ
ทางสังคม 6.ประชาธิปไตยในองคกร 7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 8.ลักษณะงานที่
เปนประโยชนตอสังคม มาเปนแนวทางในการศึกษาคนควา เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมในดาน
ตางๆของคุณภาพชีวิตการทํางานคอนขางสมบูรณและมีความเหมาะสมในการมาใชในการวิจัยใน
ฐานะตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดการวิจัย และนําหลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวเร่ืองคุณภาพชีวิตมา
ใชในการอภิปรายผลตอไป 
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2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
2.1 ความหมายของความผูกพันตอองคกร  
ความผูกพันตอองคกรเปนสิ่งซึ่งแสดงออกถึงสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับองคกร ถา

คนยิ่งมีความผูกพันกับองคกรมากเทาไหร เขาก็จะมุงมั่น ทุมเท เต็มใจที่จะใชความพยายามอยาง
เต็มที่และมีแนวโนมที่จะลาออกจากองคกรลดลง 

เมาวเดย เสตียร และพอรตเตอร (Mowday, Steers and Porter 1982, อางถึงใน ดํารง
ฤทธิ์ จันทมงคล, 2550 : 16)ไดนิยามความหมาย ความผูกพันตอองคกร ซึ่งมีองคประกอบ 3 
องคประกอบคือ  

1. ความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร หมายถึง
ความรูสึกยินดีและความเชื่อม่ันท่ีจะปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีการดําเนินงานขององคกร 
เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย และประสบผลสําเร็จ ตลอดจนการกระทําท่ีแสดงออกถึงความ
ประทับใจและความรูสึกที่มีตอองคกร 

2. ความทุมเทความพยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร หมายถึง ความรูสึกยินดี
และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยทุมเทตอการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ
เสียสละเวลาอุทิศตนในการทํางาน และทํางานเพื่อสรางช่ือเสียงใหกับองคกร ตลอดจนการ
แสดงออกถึงการทําประโยชนกับองคกร  

3. ความปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร หมายถึงความรูสึกที่
จะตองทํางานใหกับองคกรตลอดไป ไมตองการโอนยายท่ีจะไปทํางานกับองคกรอ่ืน แมวาจะมี
โอกาสหรือมีทางเลือกที่ดีกวาเนื่องจากมีความรูสึกหวงใยตอความเขมแข็ง และอนาคตขององคกร 

สเตียร (Steers, 1977, อางถึงใน ปวีณา กรุงพลี, 2552 : 29) เห็นวาความผูกพันตอ
องคกร หมายถึง ความรูสึกของผูปฏิบัติงาน ที่แสดงตนเปนหนึ่งเดียวกับองคกร  มีคานิยมที่
กลมกลืนกับสมาชิกองคกรคนอ่ืนและเต็มใจที่จะอุทิศกําลังกายและกําลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจของ
องคกร ความผูกพันขององคกรจะประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ  

1. ความเชื่อและการยอมรับเปาหมาย คานิยมขององคกร เปนเจตคติทางบวกท่ีบุคคลมี
ตอองคกร คือ มีความเชื่อวาองคกรน้ีเปนองคกรท่ีดีที่สุดท่ีจะทํางานดวยมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
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เดียวกันกับองคกร มีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืนๆขององคกร และมีความรูสึกเปนเจาของ
องคกร  

2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อองคกร โดยบุคคลจะอุทิศกําลังกาย 
กําลังใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจขององคกรอยางเต็มท่ีในฐานะตัวแทนขององคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ขององคกร  

3. ความปรารถนาอยางยิ่งที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกร คือ บุคคล มี
ความจงรักภักดีตอองคกร 

ภรณี กีรติบุตร (2529: 94) ไดใหความหมายวา ความผูกพันตอองคกร สามารถแยก
ออกไดเปน 2 ลักษณะคือ ความผูกพันเปนทางการตอองคกรซึ่งแสดงออกโดยการไปปรากฏตัว
ทํางานตามเวลาท่ีกําหนด และความผูกพันทางจิตใจและความรูสึกซึ่งหมายถึง พนักงานมีความ
ผูกพันหรือสนใจอยางจริงจังตอเปาหมาย คานิยมและวัตถุประสงคขององคกร โดยมีทัศนคติที่ดีตอ
องคกรและเต็มใจที่จะทุมเทพลังการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

อเลน และ เมเยอร (Allen and Meyer, 1990, อางถึงใน ปวีณา กรุงพลี, 2552 : 29) ได
เสนอรูปแบบของความผูกพันตอองคกรวามี 3 องคประกอบที่แตกตางกันตามรูปแบบความคิดท่ี
กอใหเกิดความผูกพัน คือ ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู 
และความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน ซึ่งเพ่ิมเติมจากแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันดานเจตคติ
ของ Mowday, Steers and Porter(1979) นอกจากนี้ Allen and Meyer (1993) ไดกลาวในงานวิจัย
ตอมาวา พนักงานมีความผูกพันตอองคกรดานจิตใจสูง เพราะวาพวกเขามีความปรารถนา สวน
พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูสูง เพราะพวกเขามีความจําเปนและสําหรับ
พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานสูง เพราะพวกเขารูสึกวาควรจะทําเชนนั้น โดย
ไดอธิบายความผูกพันตอองคกรทั้ง 3 ดานไวดังนี้ 

1. ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก หมายถึงความรูสึกของบุคคลที่รูสึกวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งขององคกร ผูนําในการศึกษาความผูกพันตอองคกรดานจิตใจน้ี คือศาสตราจารย 
Lyman W. Porter แหงมหาวิทยาลัย California และคณะ ซึ่งไดใหความหมายของความผูกพันตอ
องคกรวา หมายถึง 
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1.1 ความเชื่ออยางแรงกลาและยอมรับอยางจริงจังในเปาหมาย และคานิยมของ
องคกร หมายถึง การท่ีเปาหมายขององคกรและของบุคคล สามารถรวมไปในทิศทางเดียวกันได
หรือเกิดความสอดคลองกัน เมื่อบุคคลพิจารณาแลวเห็นวา บรรทัดฐานและระบบค านิยมของ
องคกรเปนสิ่งท่ียอมรับได บุคคลก็จะแสดงตนเองวาเห็นดวยกับจุดมุงหมายปลายทางขององคกร 
และต้ังใจที่จะยอมรับจุดหมายน้ัน บุคคลจะประเมินองคกรและรูสึกตอองคกรในทางท่ีดี รูสึกยินดี
และภาคภูมิใจกับการเปนสมาชิก หรือเปนสวนหนึ่งขององคกรมีแนวโนมท่ีจะมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ขององคกรเช่ือวาองคกรจะนําไปสูความสําเร็จไดและมองเห็นแนวทางท่ีจะทําให
องคกรบรรลุถึงเปาหมาย บุคคลจะรูสึกวาอยูในสภาวะท่ีมีโอกาส และสามารถประสบความสําเร็จ
ในการทํางานได 

1.2 ความเต็มใจที่จะใชความพยายามในฐานะท่ีเปนตัวแทนขององคกรหมายถึง 
การแสดงออกถึงความพยายามอยางเต็มท่ี เต็มใจ และต้ังใจท่ีจะอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญญาใน
การทํางานท่ีดี มีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมความสม่ําเสมอ คงเสนคงวาในการทํางาน ใช
ความพยายามอยางมากเพื่อตอบสนอง หรือมุงเปาหมายขององคกรไดสะดวกข้ึน มีความคิดเสมอวา
งานคือหนทางซึ่งตนสามารถทําประโยชนใหกับองคกรใหบรรลุถึงเปาหมายไดสําเร็จ จึงทําใหเขามี
ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับที่ดีเหนือคนอ่ืน เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็จะพยายามชวยกันแกปญหา 

1.3 ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกกับองคกร หมายถึง
การแสดงออกถึงความรูสึกจงรักภักดี ซื่อสัตยตอองคกรเปนความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยไม
โยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน พยายามท่ีจะรักษาสมาชิกภาพไวโดยไมโยกยายไปไหน จะแสดงให
เห็นถึงความไมเต็มใจหรือปฏิเสธที่จะลาออกจากองคกรหรือเปลี่ยนงาน ไมวาจะเปนการเพิ่ม
เงินเดือน รายไดสถานภาพ ตําแหนง ความมีอิสระทางวิชาชีพ ตลอดจนความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานท่ีดีขึ้น เปนความต้ังใจ และความปรารถนาอยางแนวแนที่จะคงความเปนสมาชิกตอไป เพื่อ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไมคิดท่ีจะลาออกไมวาองคกรจะอยูในสภาวะปกติหรืออยูใน
ฐานะวิกฤตอันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ 

2. ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู เปนแนวความคิดดานพฤติกรรม กลาวคือ 
ความผูกพันตอองคกรในรูปของความสมํ่าเสมอของพฤติกรรม เมื่อคนมีความผูกพันตอองคกรแลว
จะมีการแสดงออกของพฤติกรรมที่มีตอเนื่องหรือคงเสนคงวาในการทํางานความตอเนื่ องในการ
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ทํางานโดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงท่ีทํางาน การท่ีคนผูกพันตอองคกรจะพยายามรักษาสมาชิกภาพ
ไว โดยไมโยกยายไปไหน เนื่องจากไดเปรียบเทียบผลประโยชนที่ไดรับและผลประโยชนที่ตอง
สูญเสียไป หากละทิ้งสภาพของสมาชิกหรือลาออกไป ซึ่งผลเสียนี้จะพิจารณาในลักษณะของตนทุน
ที่จะเกิดข้ึน หรือผลประโยชนที่จะสูญเสียไป ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและถือวาเปนแนวความคิดน้ีคือ 
ทฤษฎี Side–Bet ของ Howard S. Becker 

3. ความผูกพันตอองคกรดานมาตรฐานสังคม เปนแนวความคิดท่ีเกี่ยวกับความถูกตอง
หรือบรรทัดฐานของสังคม กลาวคือ ความผูกพันตอองคกรเปนความจงรักภักดี และเต็มใจที่จะอุทิศ
ตนใหกับองคกร ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัดฐานขององคกรและสังคมบุคคลรูสึกวาเมื่อเขาเปนสมาชิก
องคกรแลว ตองมีความผูกพันตอองคกร เพราะเปนสิ่งท่ีถูกตองและเหมาะสมท่ีควรจะทําความ
ผูกพันตอองคกร จึงเปนพันธะผูกพันที่สมาชิกจะตองมีตอหนาที่ ทุมเทปฏิบัติงานใหกับองคกร 

มินเนอร (Miner, 1992, อางถึงใน ดํารงฤทธิ์ จันทมงคล, 2550 : 17) ไดศึกษาและ
รวบรวมแนวคิดของ Mowdayและคณะ โดยแบงแนวคิดของความผูกพันตอองคกรออกเปน 2 ดาน 
คือ 

1. ความผูกพันทางดานพฤติกรรม เปนความผูกพันตอองคกรในรูปของพฤติกรรมการ
แสดงออกอยางตอเนื่องคงเสนคงวา คือ เมื่อคนเกิดความผูกพันตอองคกรจะมีการแสดงออกในรูป
ของพฤติกรรมอยางตอเนื่อง คงเสนคงวาในการทํางาน โดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน และ
พยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพ เนื่องจากไดเปรียบเทียบผลไดผลเสียที่เกิดขึ้นจากการท่ีเขาไดลงทุน
ลงแรงไปในองคกร และเปนการยาก หรือเปนไปไมไดที่จะเรียกการลงทุนสวนน้ันกลับคืนมา 

2. ความผูกพันทางดานทัศนคติ เปนความรูสึกของบุคคลที่รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึง
ขององคกร ซึ่งตางจากแนวคิดแรกท่ีเปนผลเนื่องจากการเปรียบเทียบผลไดผลเสียที่จะเกิดข้ึน
มากกวาคํานึงถึงความรูสึกท่ีบุคคลจะแสดงออกถึงความผูกพันตอองคกรเชิงทัศนคติในรูปของ
ความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกรความต้ังใจที่จะทุมเทความพยายาม
อยางเต็มท่ี เพื่อที่จะทํางานใหกับองคกรและความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาสถานภาพ
สมาชิกขององคกรได 

เชลดอน (Sheldon, 1995, อางถึงใน ปวีณา กรุงพลี, 2552 : 28) ไดใหความหมายของ
ความผูกพันตอองคกรวา เปนทัศนคติ ของผูปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงระหวางบุคคลนั้นๆ กับองคกร 
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เปนสิ่งท่ีเกิดจากการที่บุคคลพิจารณา จากการลงทุนของเขาในองคกร  เชน อายุ กําลังแรงงาน 
ตลอดเวลาท่ีเขาปฏิบัติงานในองคกรนั้นซึ่งทําใหเขาสูญเสียโอกาสที่จะไปทํางานในท่ีอ่ืนๆ แตสิ่งท่ี
เขาสูญเสียไปจากการลงทุนนั้นจะสงผลตอบแทนกลับคืนมา ซึ่งอาจเปนในรูปของ ความอาวุโสใน
งาน ระดับตําแหนงหนาท่ี การไดรับการยอมรับ การไดรับคาตอบแทนการไดรับสิทธิพิเศษ คา
รักษาพยาบาล สวัสดิการตางๆ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีจะทําใหพนักงานดังกลาว มีความผูกพันตอ
องคกรสูงกวาผูที่ไดลงทุนนอยกวา นอกจากน้ีการมีสวนรวมทางสังคมจะกอใหเกิดความผูกพันตอ
องคกรอยางมีนัยสําคัญ 

เอทซิโอนี่ (Etzioni, 1999, อางถึงใน ปวีณา กรุงพลี, 2552 : 29) กลาววา ความผูกพัน
องคกรคือ อํานาจท่ีองคกรมีเหนือพนักงานอันเปนสิ่งท่ีฝงรากลึกอยูในธรรมชาติของพนักงาน อัน
นําไปสูความเกี่ยวของตอองคกร ลักษณะของความเก่ียวของน้ีจะปรากฏอยูใน 3 รูปแบบ จัดอันดับ
ตามขั้นของความผูกพันจากสูงสุดจนถึงไมมีความผูกพันเกิดขึ้นเลย ดังนี้ 

1. ความเกี่ยวของในแงจริยธรรมมีรากฐานมาจากความรูสึกในแงบวก การปลูกฝงใหมี
ความรูสึกอันแรงกลาตอองคกร อันมีรากฐานมาจากความรูภายในตอเปาหมาย คานิยม และบรรทัด
ฐานขององคกร 

2. ความเก่ียวของท่ีเกิดจากการคิดคํานวณ จะเปนความรูสึก ที่รุนแรงนอยลง และมี
ขึ้นอยูกับความสัมพันธที่กระทําแลกเปลี่ยนกันระหวางบุคคลกับองคกร บุคคลจะรูสึกผูกพันตอ
องคกร เมื่อบุคคลประเมินวาเขาไดรับผลประโยชนหรือไดรับความสัมพันธและเปลี่ยนที่เทาเทียม
กันกับองคกร 

3. ความเกี่ยวของในลักษณะที่แปลกแยก คือ ลักษณะ ที่ปราศจากความผูกพัน เกิดขึ้น
เมื่อสมาชิกมีความรูสึกวาถูกบังคับโดยสถานการณขององคกร และพวกเขาไมรูสึกวาเปนสวนหน่ึง
ขององคกร 

จะเห็นไดวาถาบุคคลมีความผูกพันตอองคกรแลวเขาก็จะใชความสามารถของตนเอง
อยางเต็มที่ที่จะอุทิศแรงกายและแรงใจในการทํางานเพ่ือองคกร และความพยายามดังกลาวก็สงผล
ตอผลงานของเขาใหอยูในเกณฑที่ดี ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกรตอไป 
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2.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร  
ผลงานการศึกษาที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรมากมาย แตยังไมมีการศึกษาใดที่

นําเสนอแบบจําลองที่สามารถช้ีจัดหรือตัดสินใจวาอะไรคือตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการกอ
ตัวของความรูสึกผูกพันตอองคกรไดอยางสมบูรณแบบ จากการสํารวจมีตัวแปรที่ถูกใชใน
การศึกษาความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรไวหลายตัวแปร มีดังนี้ 

เสตียร (Steers, 1977, อางถึงใน ชนิดา เล็บครุฑ, 2554:16) สรุปไววา สิ่งท่ีมีอิทธิผลตอ
ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร แบงออกเปน 4 กลุม คือ 

1. โครงสรางขององคกร จะตองมีลักษณะท่ีเปนระบบแบบแผน มีหนาท่ีที่เดนชัด มี
การรวมอํานาจ การกระจายอํานาจ การใหผูรวมงานมีสวนรวมในการการตัดสินใจ 

 2. ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน เชน เพศ อายุระดับการศึกษา ระดับรายได 
สถานภาพสมรส ความตองการประสบความสําเร็จ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
เปนตน 

3. ลักษณะของบทบาท หมายถึง ลักษณะงานที่ผูปฏิบัติงาน ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบอยู เชน งานท่ีมีความทาทาย ความกาวหนาในการทํางาน การปอนขอมูลกลับ มีบทบาท
ที่เดนชัด ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เปนตน 

4. ประสบการณในการทํางาน หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลไดรับทราบและเรียนรูเองโดยการ
ทํางานในองคกร เชน ทัศนคติของกลุมทํางานท่ีมีผลตอองคกร ความนาเช่ือถือขององคกร การรูสึก
วาตนเองเปนบุคคลสําคัญ และการปฏิบัติตัวของผูบังคับบัญชา เปนตน 
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ภาพที่ 3  แบบจําลองเบ้ืองตนเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร 

ที่มา: ชนิดา เล็บครุฑ, “ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีตอความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรสายสนับสนุน” (วิทยานิพนธ คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2554), 22.  

 

เมาวเดย (Mowday, 1981, อางถึงใน ชนิดา เล็บครุฑ, 2554:16) ไดอธิบายและทําให
ทราบวาวา ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ประกอบดวย 4 ประการ คือ1. 
คุณลักษณะสวนบุคคล 2. คุณลักษณะงาน 3. ประสบการณการทํางาน 4. คุณลักษณะโครงสราง 
นอกจากน้ี พบวา ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันมากท่ีสุด คือ ประสบการณการทํางานที่ทําให
พนักงานรูสึกวาความตองการทางสภาวะจิตใจของเขาไดรับการตอบสนอง เชน การไดรับความ
สะดวกสบายในองคกร 

เชอริงตัน (Cherrington 1994, อางถึงใน ชนิดา เล็บครุฑ, 2554:17) ไดสรุปวา ความ
ผูกพันตอองคกรเกิดจากปจจัยดังน้ี  

1.  ลักษณะสวนบุคคล ไดแก ที่มีอายุมาก และอายุอยูในองคกรนาน จะมีความผูกพัน
ตอองคกรสูง ผูที่มีแรงจูงใจภายในมากจะมีความผูกพันมาก เพศหญิงมีแนวโนมผูกพันตอองคกร
มากกวาเพศชายตลอดจนผูที่มีการศึกษานอยจะผูกพันตอองคกรมากกวาผูที่มีการศึกษาสูง  

ลักษณะของบุคคล 

ลักษณะของการทํางาน 

ลักษณะบทบาท 

ประสบการณทํางาน 

ความผูกพัน 

ผล 

ความปรารถนาท่ีจะอยูในองคกร 
ความตัง้ใจที่จะอยูในองคกร 
ความตัง้ใจทํางาน 

ความคงรักษาพนักงานไว 
การปฏิบัติงาน 
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2.  ลักษณะของงาน ไดแก การทํางานท่ีมีความสําคัญ การไดมีสวนรวมในงานจะ
กอใหเกิดความผูกพันตอองคกรูสง และหากมีความขัดแยงในบทบาทและสับสนในงานจะทําให
ความผูกพันตอองคกรลดลง  

3.  ลักษณะขององคกร ไดแก องคกรท่ีมีการกระจายอํานาจ การใหพนักงานไดมีสวน
รวมในการตัดสินใจ จะสรางใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกร และเห็นวาองคกรเปนที่พึ่งได  

แชลดอน (Sheldon 1971, อางถึงใน ชนิดา เล็บครุฑ, 2554:17) เห็นวาองคประกอบท่ี
สัมพันธกับความผูกพันตอองคกรจะเกี่ยวของกับ อายุ เพศ ระยะเวลาการทํางานในองคกร ระดับ
ตําแหนง รวมถึงปจจัยที่เปนประสบการณของผูปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพ 

2. ความผูกพันตอเพื่อนรวมงาน ซึ่งมีสวนผลักดันใหเกิดคานิยมตออาชีพ 

3. การพัฒนาประสบการณและความสนใจในอาชีพ 

อวยพร ประพฤทธิ์ธรรม (2537) ไดกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผูกพันไว 3 ปจจัย
ดวยกันคือ 

1. ปจจัยลักษณะสวนบุคคล เชน อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 2. ปจจัยรางวัลตอบแทนภายในงาน ไดแก ความอิสระของงาน ความสําคัญของงาน
ความทาทายของงาน 3. ปจจัยรางวัลตอบแทนภายนอกงาน ไดแก การชวยเหลือและสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา การชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน โอกาสกาวหนา 

อาจสรุปไดวา สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร มี  3 ประการไดแก คุณลักษณะ
สวนบุคคล ปจจัยดานงาน และปจจัยดานกลุมท่ีรวมงาน หากปจจัยเหลาน้ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของบุคคลได บุคคลก็จะเกิดความผูกพันตอองคกร 

2.3  ลักษณะงานกับความผูกพันตอองคกร  
ลักษณะงานท่ีดีเปรียบเสมือนแรงจูงใจภายในการทํางานของบุคคล ซึ่งทําใหเขารูสึกอยาก

ทํางานและผลงานท่ีดีจะเปนเสมือนรางวัลท่ีใหกับตนเอง ถาผลงานไม ดีบุคคลก็จะพยายามมากข้ึน
เพี่อหลีกเลี่ยงผลงานท่ีไมพึงพอใจ  

แฮคแมนและโอลดแฮม (Hackman & Oldham, 1980, อางถึงใน ปวีณา กรุงพลี, 
2552:31) ไดเสนอลักษณะงานท่ีกอใหเกิดสภาวะทางจิตวิทยาดังตอไปนี้  

   ส
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1. ความหลากหลายของงาน เปนระดับความมากนอยในงานที่ผูทํางานตองใชทักษะ 
ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ีใหความหลากหลายในการใช
เคร่ืองมือหรืออุปกรณจํานวนมากเพื่อใหงานประสบความสําเร็จ  

2. ความมีเอกลักษณของงาน หมายถึง ระดับของความมากนอยที่ผูทํางานไดทํางานให
เสร็จสมบูรณทั้งหมด และสามารถระบุสวนของงานที่เกิดจากความพยายามในการทํางานของตน
ตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการได  

3.  ความสําคัญของงาน หมายถึง ระดับความมากนอยของงานท่ีมีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูหรือการทํางานของบุคคลในหนวยงานเดียวกันหรือผูที่อยูภายนอกหนวยงาน 

ลักษณะทั้งสามประการที่กลาวมาขางตน จะมีผลตอสภาพทางจิตวิทยาในดานการรับรู 
ประสบการณ การมีความหมายของงาน คือ รูสึกวางานมีความหมายเปนสิ่งท่ีมีคา คุมคา และมี
ความสําคัญ  

4. ความเปนอิสระ หมายถึง ระดับความมากนอยของงานท่ีจะเปดโอกาสใหผูทํางานมี
เสรีภาพ และการใชดุลยพินิจในการกําหนดเวลาในการทํางานและตัดสินใจ เลือกกระบวนการท่ีใช
ในการทํางานดวยตนเอง ลักษณะงานในดานความเปนอิสระจะสงผลตอสภาวะทางจิตวิทยา คือจะ
เกิดประสบการณตอการรับผิดชอบในงาน เปนความรูสึกวาเขาเปนเจาของผลงานน้ัน ความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของงานเกิดจากตัวเขาเอง  

5. การไดรับขอมูลปอนกลับ หมายถึง ระดับความมากนอยที่ผูทํางานสามารถไดรับ
ขอมูลโดยตรงและชัดเจนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลกระทบจากการทํางานของเขาวา
ทํางานไดเพียงใด ซึ่งผูใหขอมูลอาจเปนเพื่อนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชาก็ได การไดรับข อมูล
ปอนกลับน้ีสงผลตอสภาวะทางจิตวิทยา คือ ทําใหเขาทราบถึงผลการทํางานและมีความรู ความ
เขาใจในประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของเขา ซึ่งเปรียบเสมือนเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
หรือปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น 
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2.4  ความสําคัญของความผูกพันตอองคกร 

สเตียร (Steers ,1977, อางถึงใน ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ, 2552:49) เห็นวาความผูกพัน
ตอองคกรมีความสัมพันธ กอใหเกิดประสิทธิภาพตอองคกร คือ  

1.  พนักงานผูที่มีความผูกพันตอเปาหมายและคานิยมขององคกร จะแสดงสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ขององคกรในระดับสูง  

2.  พนักงานผูที่มีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง จะมีความปรารถนาอยางแรงกลา
ในการดํารงอยูกับองคกร เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบุคคลเชื่อถือ 

3.  พนักงานผูที่มีความผูกพันเปนเสมือนหน่ึงเดียวกับองคกรในระดับสูง จะเพิ่มระดับ
การมีสวนรวมในงานมากข้ึน เนื่องจากมีความเชื่อว างานของตนเปนตัวเชื่อมไปสูการบรรลุ
เปาหมายขององคกร  

4.  พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง จะเต็มใจใชความพยายามเพื่อ
องคกรและขยายผลการทํางานไปสูการมีผลงานในระดับสูง  

บารอน (Baron 1986, อางถึงใน อาทิตติยา ดวงสุวรรณ, 2551:29) ไดสรุปวา ความ
ผูกพันตอองคกรมีผลกระทบตอพฤติกรรมของพนักงาน คือ  

1.  เมื่อใดที่ความรูสึกผูกพันของพนักงานแตละคนมีระดับท่ีสูง อัตราการขาดงานและ
อัตราการออกจากงานต่ํา  

2.  ความผูกพันที่สูงจะมีผลทําใหบุคคลอยากคนหางานอ่ืนนอยลง 

3.  ความผูกพันในองคกรมีสวนเกี่ยวของกับความพยายาม และคุณภาพในการทํางาน 
พนักงานท่ีมี 

ความผูกพันตอองคกรของเขาจะมีความพยายามอยางมากและเต็มใจลงทุนเพื่อบริษัท 
นั่นคือ ผลการปฏิบัติงานของพวกเขาจะดีขึ้น  

ภรณี  กีรติบุตร (2529: 97) กลาววา ความรูสึกผูกพันจะนําไปสูผลที่สัมพันธกับความมี
ประสิทธิภาพขององคกร ดังนี้  

1.  พนักงานซึ่งมีความรูสึกผูกพันอยางแทจริงตอเปาหมาย และคานิยมขององคกรการ
มีแนวโนมที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรอยูในระดับสูง  

   ส
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2.  พนักงานซึ่งมีความรูสึกผูกพันอยางสูง มักมีความปรารถนาอยางแรงท่ีจะคงอยูกับ
องคกรตอไป เพื่อทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมายซึ่งตนเองเล่ือมใสศรัทธา  

3.  โดยเหตุที่บุคคลมีความผูกพันตอองคกร และเลื่อมใสศรัทธาในเปาหมายของ
องคกร บุคคลซึ่งมีความผูกพันดังกลาวมักมีความผูกพันอยางมากตองาน เพราะเห็นวางานคือ 
หนทางท่ีตนจะสามารถทําประโยชนกับองคกรใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ  

4.  บุคคลซึ่งมีความรูสึกผูกพันสูง จะเต็มใจที่จะใชความพยายามมากพอสมควรในการ
ทํางานใหกับองคกร ทําใหมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีกวาคนอ่ืน 

2.5 ผลที่เกิดขึ้นจากความผูกพันตอองคกร  
ผลของความผูกพันตอองคกรที่มีตอพฤติกรรมของพนักงานอยางมากมาย ซึ่งจากการที่

ไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลจากนักวิชาการหลายๆทานไดแสดงแนวความคิดในเร่ืองของผลที่
เกิดจากการที่สมาชิกในองคกรที่ความผูกพันตอองคกร ดังนี้  

สเตียร  (Steers, 1977, อางถึงใน ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ , 2552:50) กลาววา 
ความสําคัญของทัศนคติและพฤติกรรมอันมีผลตอความผูกพันตอองคกร เปนหัวขอที่มีผูรูนอยมาก 
แตจากรากฐานของความเขาใจที่มีอยูในปจจุบันเราอาจคาดหวังไดวา ความผูกพันทําใหเกิดผลได 4 
ประการ ดังนี้  

1.  พนักงานซึ่งมีความผูกพันอันแทจริงตอจุดมุงหมายและคุณคาขององคกร จะแสดง
ระดับของการมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรสูงกวา และการตั้งใจขาดงานก็จะมีอัตราที่ต่ํากวาใน
กลุมของพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกรนอย  

2.  พนักงานท่ี ความผูกพันตอองคกรจะมีความปรารถนาท่ีจะอยูกับองคกรของเขา โดย
ที่เขาจะชวยเหลือและทําใหบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีพวกเขายอมรับ ซึ่ง Steers ไดยกตัวอยางของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของของ Koch และ Steers  ในงานวิจัย 2 ชิ้นน้ี พบวา ความผูกพันเปรียบเสมือนเปน
ตัวแทนในการทํานายการลาออก ซึ่งทําใหเห็นไดชัดเจนมากกวาเร่ืองของความพึงพอใจในการ
ทํางาน  

3.  อันเนื่องมาจากพนักงานมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความเชื่อถือ ใน
จดมุงหมายขององคกร บุคคลท่ีมีความผูกพันสูงจะกลายเปนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในงานมากข้ึน
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ทั้งน้ี จากงานที่ทําอยู เปรียบเสมือนเปนตัวจักรสําคัญในการชวยสนับสนุนใหองคกรบรรลุ
ความสําเร็จในเปาหมาย  

4.  จากคําจํากัดความของความผูกพัน อาจกลาวไดวา พนักงานท่ีมีความผูกพันตอ
องคกรสูงจะมีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายาม โดยพิจารณาแลววาเปนการทําเพ่ือองคกร ในบาง
กรณีความพยายามดังกลาวสามารถเปลี่ยนไปเปนผลงานที่มีคุณภาพอันยอดเย่ียม 

ลูธาน  (Luthans, 1992, อางถึงใน ปวีณา กรุงพลี, 2552:36)  จากการวิจัยพบวา การท่ี
พนักงานมีความผูกพันตอองคกรจะมีผลในทางท่ีดีตอองคกร ดังนี้  

1.  อัตราการลาออกของพนักงานตํ่า  
2.  การมาทํางานสายของพนักงานลดลง  
3.  อัตราการขาดงานลดลง  
4.  ผลในการปฏิบัติงานดีขึ้น 

ในการวิจัยนี้ไดใชนิยามความหมายของ เมาวเดย เสตียร และพอรตเตอร (Mowday, 

Steers and Porter 1982, อางถึงใน ดํารงฤทธิ์ จันทมงคล, 2550 : 16) เปนแนวทางในการศึกษาความ
ผูกพันตอองคกร คือความผูกพันตอองคกรมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 1. ความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร 2. ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับ
องคกร 3. ความปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร เปนแนวทางในการศึกษ า 
เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมในดานตางๆของความผูกพันตอองคกรคอนขางสมบูรณและมีความ
เหมาะสมในการมาใชในการวิจัยในฐานะตัวแปรตามในกรอบแนวคิดการวิจัย  และนําหลักการ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวเร่ืองความผูกพันตอองคกรมาใชในการอภิปรายผลตอไป 
 

3. ขอมูลของบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 
บริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกลองกระดาษ

และกระดาษลูกฟูกรายใหญของจังหวัดชลบุรี กอตั้งเม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2550 ปจจุบันมี
พนักงานท้ังสิ้นจํานวน 261 คน เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ 253 คน หัวหนาแผนก 7 คนและ 
ผูจัดการโรงงาน 1 คน มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 40ไร ตั้งอยูที่ 888/9 หมู 1 ถนนบานบึง-บานคาย 
(3138) ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี  มีกําลังการผลิต 200,000,000 ตารางเมตร/ป 

บริษัทมีวิสัยทัศนที่กวางไกล พรอมการวางแผนระยะยาวความกลาในการลงทุนในการ
พัฒนาองคกรและปรับปรุงเทคโนโลยีการบริหารการจัดการใหดีขึ้น บริษัทมีความม่ันใจพรอมที่จะ
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ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ บริการท่ีนาเช่ือถือและไววางใจลูกคา  (บริษัท ASA Corrugated Container 

จํากัด, 2555) 
พันธกิจของบริษัท 

พันธกิจหลักของบริษัทคือ การเปนบริษัทที่ตอบสนองความตองการและสรางความพึง
พอใจแกลูกคา ยังรวมถึงการเปนสมาชิกที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อที่จะ
บรรลุถึงพันธะกิจที่ตั้งไว บริษัทจะดําเนินกระบวนการพัฒนาคุณภาพท้ังในการพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาเทคโนโลยีตางๆใหทันสมัยสรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน ทุกคนใน
บริษัทสัญญาจะทํางานอยางสามัคคีเพื่อใหไดมาซึ่งความไววางใจและเช่ือถือจากลูกคา 
นโยบายคุณภาพ 

บริษัทจะผลิตสินคาใหไดคุณภาพ “อยางสมํ่าเสมอ”  โดยมี “ประสิทธิผล” ใน
กระบวนการผลิตเพื่อไดรับ “ความพึงพอใจ” จากลูกคาอยางตอเน่ือง 

หลักในการดําเนินกิจกรรมตางของบริษัท 
1. มาตรฐาน  ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ISO 9002/2000 

2. ความประหยัดคุมคา  ประหยัดคุมทุนใหกับลูกคา ราคาที่เปนธรรมโดยยึดถือความจําเปน
และความตองการของลูกคาเปนสําคัญ 

3. นวัตกรรม  นําเขาทางเลือกใหมๆท่ีทําใหสามารถบรรลุเปาหมายในกระบวนการ
ผลิต 

4. เทคโนโลยี ลงทุนในดานเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่ทันสมัย เคร่ืองจักรกลและ
คอมพิวเตอรเขามาพัฒนาขบวนการผลิต 

5. การบริการ   ทําธุรกิจดวยจิตใจที่เปนมิตร 

6. ความไววางใจ   ความจริงใจ คือหลักสําคัญในการบริหารงานและประกอบธุรกิจของ
บริษัท 

7. ความปลอดภัย                    จริยธรรมของเรา คือการเก็บขอมลูตางๆของลูกคาไวเปนความลับ
สูงสุด 

8. สิ่งแวดลอมและมิตรภาพ ใสใจผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดวยการยึด
หลักมาตรฐาน ISO 14000 

นโยบายลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑท่ีสําคัญ 

1. กลยุทธการแขงขัน บริษัทมีมาตรฐานในการผลิต คุณภาพสินคา ตามขอตกลงกับ
ลูกคา สงมอบตรงตามเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล 
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2. ลักษณะลูกคา บริษัทมีจํานวนลูกคามากราย และสวนใหญมีความสัมพันธติดตอกัน
มานานประกอบดวยลูกคาซึ่งเปนบริษัทในกลุมและลูกคาท่ัวไป ลูกคาแตละรายไดรับพิจารณาแลว 
โดยดูจากความม่ันคงของลูกคา และขีดความสามารถในการจําหนายของลูกคาเปนนัยสําคัญ 

3. กลุมลูกคาเปาหมายแบงเปน 2 กลุม 

3.1. ลูกคาท่ีสั่งซื้อกลองสําเร็จรูปเพื่อไปใชการใสสินคาของโรงงาน 

3.2. ลูกคาท่ีซื้อเพื่อเปนวัตถุดิบในการทํากลองเพ่ือจําหนายตอ 
4. การจําหนายและชองทางการจําหนาย บริษัทจําหนายสินคาสวนใหญทั้งในและ

ตางประเทศ 
5. มีการสงผลิตภัณฑออกไปจําหนายตางประเทศ สัดสวนการจําหนาย ในประเทศ

90.00% ตางประเทศ 10.00% (สิงคโปร มาเลเชีย เปนตน) 
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท 

บริษัท มุงม่ันในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการปรับปรุง  พัฒนาความรู และ
ทักษะของพนักงาน กระบวนการภายใน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของตลาด ทั้งที่เปนผลิตภัณฑที่เคยผลิตและผลิตภัณฑใหม มีกําลังการผลิต 200,000,000 
ตารางเมตร/ป   400 เมตร/นาที 1,000,000 กลอง/วัน ทําใหมั่นใจถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณงาน ตลอดถึงคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดใหกับลูกคาอยางเปนระบบ ดวยความพรอมของ
เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหการออกแบบกลองในอนาคตจะสมารถออกแบบได
อิสระไมมีขีดจํากัด และตรงตามตองการของลูกคาไดอยางสมบูรณ  
นโยบายการวิจัยและพัฒนา 

1. ดานผลิตภัณฑ เนนหนักที่การปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหมีคุณภาพสูงขึ้น หรือตรง
กับความตองการของลูกคา การพัฒนาผลิตภัณฑใหม โดยจะรวมมือกับองคกรภายนอก 

2. ดานเทคโนโลยีการผลิต การรับรูเทคโนโลยีการผลิต สวนหน่ึงไดรับจากผูขายหรือ
ตัวแทนขายเคร่ืองจักร อุปกรณ วัตถุดิบ สวนหน่ึงไดรับจากองคกรภายนอก 

การวิจัยคนควาและพัฒนา 
บริษัทมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองแสดงใหเห็นถึงการใสใจ และใหความสําคัญใน

การพัฒนาขีดความสามารถของทางบริษัทใหสูงข้ึนซึ่งสิ่งเหลาน้ีคือพลังขับเคลื่อนที่อยูเบื้องหลัง
ความสําเร็จในการเติบโตของบริษัท การวิจัยและพัฒนานั้นเกิดข้ึนทุกๆแผนก ทั้งการวิจัยและ
พัฒนาเร่ืองพ้ืนฐานท่ัวๆไป การพัฒนาวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต รวมท้ังการ
พัฒนาโปรแกรมตางๆในการปฏิบัติงาน กิจกรรมและการประสานงานตางๆ 
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การดําเนินงานทางดานการตลาด 
ทางบริษัทไมไดมีความพยายามและใสใจเร่ืองการตอบสนองความตองการของลูกคา

เพียงอยางเดียว แตยังครอบคลุมไปถึงเร่ืองการพัฒนา และขยายพื้นที่ความตองการใหมๆในตลาด
อีกดวย ภารกิจที่สําคัญของทุกๆฝาย ทุกๆแผนกในบริษัทไมวาจะเปนฝายขาย , ฝายการตลาด, ฝาย
การผลิตและฝายอ่ืนๆ ที่มีสวนเก่ียวของที่ตองทําใหบรรลุผลสําเร็จนั่นคือ การตรวจสอบความ
ตองการของลูกคาและลูทางในตลาด เพื่อนําขอมูลมาประยุกตใชในการสรางนวัตกรรมใหมๆ และ
ผลิตสินคาออกตลาดโดยมีศูนยกลางอยูที่ศูนยควบคุมและตรวจสอบเอกสาร เพื่อใหแผนกตางๆ
สามารถเขาไปและนําความรูไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการผลิต 

นวัตกรรมในการผลิตตางๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกนํามาใชในการพัฒนาดานการ
สั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิต อีกท้ังในดานการวิจัยและพัฒนาบริษัทมุงพยายามในการจัดระบบการ
ผลิตใหเกิดประสิทธิผล และความคลองตัวในการผลิตมากท่ีสุด 

ระบบการจัดสงสินคา 
มีการบริการจัดสงสินคาตลอด 24 ชั่วโมง ดวยระบบการจัดสงท่ีรองรับการบรรทุก

มากกวา 100 เที่ยว ตามขนาดการจัดสงที่หลากหลาย แตกตางกันตามความเหมาะสม 

แผนกการออกแบบ 
ใชระบบคอมพิวเตอรทั้งหมดในการออกแบบ และควบคุมในการเชื่อมโยงเครือขาย

ทางอินเตอรเน็ท เพื่อสะดวกในการสงรับขอมูลระหวางบริษัทกับลูกคาใหมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
ระบุวัน เวลาและเก็บขอมูลตางๆในดานการออกแบบและงานศิลป เพื่อใหงานออกมาอยาง
สรางสรรค มีคุณภาพ และสินคามีความแปลกใหมนําสมัย และเปนปจจุบันมากที่สุด 

การสรางวัฒนธรรมบนพื้นฐานโดยยึดหลัก 3Q ประกอบดวย 
Q1 คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ (Quality Product) 
Q2 คือ คุณภาพของบุคลากร (Quality of Personality) 
Q3 คือ คุณภาพของการบริการ (Quality of Service) 

รับรองมาตรฐานความเชื่อมั่นของบริษัท 
ไดรับรางวัลรับรองจากโครงการ “เทคโนโลยีสะอาด” จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

(TEI: Thailand Environment Institute) : ซึ่งไดรับรองจาก DANCE ( The Danish Cooperation for 

Environment and Development) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 
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ไดรับรางวัลรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสํานักรับรองคุณภาพ (สรร.) สังกัด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 

ไดรับรางวัล SUPPLIER  RELIABILITY AWARD ประจําป 2009 เมื่อวันที่ 26 

พฤษภาคม 2552 

ไดรับรางวัลรับรองมาตรฐาน ISO 1400 : 1996 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 

(สรอ.) เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2553 

ปจจุบันทางบริษัทประสบปญหาดานการผลิตไมเปนไปตามแผน บุคลากรขาดลามา
สายบอยคร้ัง และปญหาดานบุคลากร ลาออกเปนจํานวนมาก การพัฒนาองคกรโดยรวมยังไมเปนไป
ตามเปาหมายและทางบริษัทตองการความรวมมือจากพนักงานเปนอยางมากในการพัฒนาองคกร
ใหเปนไปตามเปาหมาย จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหผูวิจัยซึ่งเคยปฏิบัติงานในบริษัท 

ASA Corrugated Container จํากัด มีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต
การทํางานและความผูกพันตอองคของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด เพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนา และปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยตรงตามเปาหมายขององคกร และเพ่ือใหองคกรมีแนวทางใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น เพื่อเปนการขยายองคกรใหมีคุณภาพและเปนประโยชนตอการทํางานของ
องคกรตอไป 

 
4. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พิชิต วงคสุนธิ (2553) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยาง จํานวน 298 คน ผลการวิจัยพบวา 1. 

บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับดี  และพบวาปจจัยดาน
ประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน สถานภาพการทํางานแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติยกเวน  ตําแหนง 2. บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข มีความผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวาปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ สถานภาพ ประสบการณการทํางาน สถานภาพการทํางาน ตําแหนง 

แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวน อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 3. ปจจัยดานบรรยากาศองคกรคือ ปจจัยดานเพ่ือนรวมงาน 

ผูบังคับบัญชา ดานการบริหาร และดานสิ่งแวดลอม สามารถพยากรณคุณภาพชีวิตของบุคลากร
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กระทรวงสาธารณสุขไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุดไดแก ปจจัยดานเพ่ือนรวมงาน รองลงมาคือสิ่งแวดลอมและนอย
ที่สุดคือ ดานผูบังคับบัญชา 4. ปจจัยดานบรรยากาศองคกร คือ ปจจัยดานเพื่อนรวมงาน และดาน
การบริหาร ไมสามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ดานผูบังคับบัญชา และดานสิ่งแวดลอม 

พีระศิลป รัตนหิรัญกร (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  สํานักงานใหญ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคกร ของเจาหนาที่และลูกจางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผลการวิจัย พบวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานท้ัง 8 ดาน ไดแก ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดานโอกาสในการพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเอง ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ดานสิทธิสวน
บุคคล ดานความสมดุลของชีวิต และดานความเปนประโยชนตอสังคม โดยรวมของเจาหนาท่ีและ
ลูกจางขององคกร อยูในระดับสูง ความผูกพันท่ีมีตอองคกรของเจาหนาท่ีและลูกจางขององคกร 

ไดแก การนึกถึงองคกรในทางท่ีดี ความภูมิใจและเปนสวนหน่ึงขององคกร ความพึงพอใจในงาน 

ความปรารถนาที่จะอยูกับองคกร การทุมเทความพยายามใหกับองคกรอยางเต็มใจ  การปกปอง
รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร  การตระหนักถึงอนาคตขององคกร และศรัทธาใน
เปาหมายและคานิยมขององคกร โดยรวมของเจาหนาท่ีและลูกจางขององคกรอยูในระดับสูง และ
คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันที่มีตอองคกรของเจาหนาท่ีและลูกจาง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

การเกด อนันตนาวีนุสรณ (2552) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีผลตอความ
ผูกพันองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในกลุมอุตสาหกรรมสุวินทวงศ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
มีวัตถุประสงค 1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพัน
ตอองคกร 3 ดาน 3. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
กลุมอุตสาหกรรมสุวินทวงศ จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามขอมูลดานประชากรศาสตร 4. เพื่อ
เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการในกลุมอุตสาหกรรมสุวินทวงศ  
จังหวัดฉะเชิงเทราจําแนกตามขอมูลดานประชากรศาสตร  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ  ในกลุม
อุตสาหกรรมสุวินทวงศ จังหวัดฉะเชิงเทรากลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก  พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ในกลุมอุตสาหกรรมสุวินทวงศ จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนท้ังสิ้น 381 คน ผลการวิจัย
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พบวา 1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในกลุมอุตสาหกรรมสุวินท
วงศ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2. ระดับความผูกพันตอองคกร ของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ในกลุมอุตสาหกรรมสุวินทวงศ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 3. พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีเพศ รายได และลักษณะธุรกิจแตกตางกันมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 แตพนักงานระดับ
ปฏิบัติการที่มีอายุ และอายุงานแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีเพศ อายุอายุงาน รายได และลักษณะ
ธุรกิจแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05  5. คุณภาพชีวิตในการทํางานท้ัง 8 ดานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร
โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จิราภรณ นอยนคร (2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัทขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 399 คน เก็บรวบรวมขอมูลคุณภาพชีวิต 5 ดาน คือ 

ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติดานเงินเดือนและคาตอบแทนท่ีไดรับ  ดานความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา และดานบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมในการทํางาน และระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  แบง
ออกเปน 3 ดาน คือ ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร
อยางเต็มท่ี ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมาก เพื่อทําประโยชนใหกับองคกร และ
ดานปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกรผลการวิจัยพบวา 1. ระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานบริษัท ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจ
นะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับดี 2. ระดับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมทุกดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกของ
องคกร รองลงมาคือ ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร  

และความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกรอยางเต็มท่ี  

ตามลาํดับ 3. ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกร
ของพนกังานบริษัท ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรทุกดาน 
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ทัศนีย แกวสมนึก (2550) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคกรของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออก
ผลการวิจัยพบวา ครูมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานโอกาสพัฒนาคนตามศักยภาพ ดานความกาวหนาใน
อาชีพและความภูมิใจในองคกร สวนดานรายไดและประโยชนตอบแทน ดานสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการไดรับการยอมรับจากสังคม ดานภาวะอิสระจากงาน และดาน
ลักษณะการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ครูมีความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันกับ
สถานศึกษาและดานความต้ังใจทุมเทงานเพื่อสถานศึกษา  สวนดานความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาตอไป อยูในระดับปานกลาง เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู โดย
จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตัว
แปรระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานตําแหนง และรายได สวนตัวแปรเพศ และอายุไม
แตกตางกัน เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของครูโดยจําแนกตัวแปรท่ีศึกษา  พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ตําแหนง และรายได และความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคกร โดยรวมและหลายดาน มีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 

สมหวัง โอชารส (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกร : 

ศึกษากรณี โรงเรียนนายรอยตํารวจ กลุมตัวอยางคือ ขาราชการตํารวจในโรงเรียนนายรอยตํารวจ 

จํานวน 235 คน ผลการศึกษาวิจัย พบวา ในภาพรวม ขาราชการตํารวจในโรงเรียนนายรอยตํารวจ มี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง และมีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ
ปานกลาง ในประเด็นลักษณะสวนบุคคล พบวา ระดับการศึกษา ระดับช้ัน ระดับเงินเดือน และ
รายไดพิเศษ ที่แตกตางกัน ทําใหมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  ในขณะท่ีอายุ เพศ 

ประสบการณการทํางาน และหนวยงานท่ีปฏิบัติ ที่แตกตางกันไมทําใหความผูกพันตอองคกร
แตกตางกัน ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร 

และลักษณะสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร 

เสรี สัจจะธีระกูล (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานเลนสสายตาในประเทศไทย  กลุมตัวอยางคือ พนักงาน
ระดับปฏิบัติการจําวน 370 คน ผลการวิจัยพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานเลนสสายตา
ในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง และมีความผูกพันตอองคกรอยู
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ในระดับปานกลางพนักงานท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน โดยรวมไมแตกตางกัน แตพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตางกันมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมแตกตางกัน พนักงานที่มีเพศและสถานภาพสมรส
ตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน แตพนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา
สูงสุดและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคกรโดยรวมแตกตางกัน
และคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานเลนสสายตาในประเทศไทย
มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตตอองคกรในระดับต่ํามาก มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสวนใหญจะเห็นไดวา  คุณภาพชีวิตการทํางานและ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรอยูในระดับใด เปนผลมาจากปจจัยหลายประการผลการศึกษามี
การคลายคลึงหรือแตกตางกันบาง โดยพบวาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันไปสงผลใหคุณภาพชีวิต
การทํางานและความผูกพันท่ีมีตอองคกรแตกตางกันไป ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมมีความสัมพันธในเชิงบวก กลาวคือ ถาองคกรใดมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีดี พนักงานในองคกรก็จะมีความผูกพันตอองคกรสูงเชนเดียวกัน  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

40 

 
บทที ่3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
      การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตและความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด บทน้ีจะเปนการนําเสนอรายละเอียด
ของการดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

2. วิธีการสุมตัวอยาง 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4. การประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ  
5. การเก็บขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 
1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด มี
จํานวนท้ังสิ้น 261 คน  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 
จํานวน 158 คน โดยคํานวณจากสูตรการหาตัวอยางประชากรของยามาเน (Yamane, 1967, อางถึง
ใน ประสพชัย พสุนนท, 2555: 187) ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีสูตรท่ีใชในการ
คํานวณ คือ 

    

   n =  

 

ขนาดตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
  

   n =  
 
    = 157.94     158 คน 

    N 

1 + Ne2 

        261 

1 + 261(0.05)2 
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                      เมื่อ n =       ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N =       ขนาดของประชากร 

   e =       ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดจากการสุมตัวอยางรอยละ 5 

 
2.  วิธีการสุมตัวอยาง 
 ใชการสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Sampling Design) โดยมีรายละเอียดของแต
ละช้ันภูมิและขนาดตัวอยางในแตละช้ันภูมิ  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของแตละแผนกภายใน
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด โดยวิธีเทียบสัดสวนประชากรแตละหนวยงาน
กับขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546: 15) 

  

ni         =                        n 

 

 เมื่อ  ni  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละหนวยงาน 
Ni  แทน ขนาดของประชากรในแตละหนวยงาน 

N  แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 

n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจําแนกตามแผนกภายในพนักงานบริษัท ASA  
Corrugated Container จํากัด 

แผนกภายในพนักงานบริษัท ASA 

Corrugated Container จํากัด 

จํานวนพนักงาน จํานวนกลุม
ตัวอยางข้ันต่ํา 

บุคคล 10 6 

บัญชี 21 13 

คลังสินคา 12 7 

จัดสงสินคา 
กลองสําเร็จรูป 

8 

161 

5 

97 

 

 

N 

Ni 
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ตารางท่ี 1 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจําแนกตามแผนกภายในพนักงานบริษัท ASA  
Corrugated Container จํากัด (ตอ) 

 
แผนกภายในพนักงานบริษัท ASA 

Corrugated Container จํากัด 

จํานวนพนักงาน จํานวนกลุม
ตัวอยางข้ันต่ํา 

Order process 10 6 

สถิติและเทคโนโลยี 6 4 

ขาย 12 7 

ตรวจสอบคุณภาพ 

ออกแบบผลิตภัณฑ 
8 

13 

5 

8 

รวม 261 158 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยได

สรางข้ึนมา แบบสอบถามดังกลาว แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  
สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน และรายได โดยมีลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 

สวนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานท้ัง 8 ดาน โดย
ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามมาจากแนวคิดของ ชนิดา เล็บครุฑ (2554) ดังน้ี 

 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม   
2.สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล   

4. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  

5. การบูรณาการทางสังคม  

6. ประชาธิปไตยในองคกร  

7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 

8. ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
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แตละมิติมีหลายขอถาม และแตละขอถามมีมาตรการตอบ เปนแบบลิเคิรท  (Likert 

Scale) 5 ระดับ  
         สวนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA 

Corrugated Containerจํากัด ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามมาจากแนวคิดของ  บุศรา เล็กแข (2552)ใน
ประเด็นตาง ๆ 3 ประเด็นตอไปนี้ 

1. ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร 

2. ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร 

3. ความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร 

แตละมิติมีหลายขอถาม และแตละขอถามมีมาตรการตอบ เปนแบบลิเคิรท  (Likert 

Scale) 5 ระดับ  
        สวนท่ี 2และ 3 แตละมิติมีหลายขอถาม และแตละขอถามมีมาตรการตอบ เปนแบบลิ

เคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีเกณฑในการให
คะแนนดังนี ้
 ขอถามเชิงบวก ขอถามเชิงลบ 

 มากท่ีสุด 5 1 

 มาก 4 2 

 ปานกลาง 3 3 

 นอย 2  4 

 นอยที่สุด 1  5 

       การแปลผลการอธิบาย  ซึ่งผูศึกษาจะแบงเกณฑในการวัดคร้ังน้ีออกเปน  5  ระดับ  
โดยมีวิธีการดังนี้ 

   ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด    =      5-1     =   0.8 

                                            จํานวนชั้น                                   5 

                     จากหลักเกณฑดังกลาว  สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได  ดังนี้ 
        มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด               มีคาเฉลี่ยระหวาง  4.21-5.00 

        มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยระหวาง  3.41-4.20 

        มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง               มีคาเฉลี่ยระหวาง  2.61-3.40 

        มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย  มีคาเฉลี่ยระหวาง  1.81-2.60 
        มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด               มีคาเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.80 
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4. การประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปตรวจสอบหาความถูกตองและความเที่ยงตรง      
เชิงเน้ือหา โดยนําแบบสอบถามท่ีไดไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ทั้งน้ีเพื่อให
ผลการวิจัยที่ไดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลว ไป
ทดสอบ (Try-Out) กับพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)จํานวน 30 คน นํามาหาคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบารค(Cronbach’s 

Coefficient Alpha)โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS ซึ่งผลการทดสอบเคร่ืองมือในภาพรวม 
คุณภาพชีวิตการทํางาน มีคาความเช่ือมั่น (α) เทากับ .9219 และความผูกพันตอองคกร มีคาความ
เชื่อมั่น (α) เทากับ .9067 
 
5. การเก็บรวบรวบขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือพนักงานทุกระดับภายในบริษัท  ASA 
Corrugated Container จํากัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งปฏิบัติงานในป พ.ศ. 2555 จํานวน 158 คน มีขั้นตอน
ดังนี ้

5.1 ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ โดยขอความอนุเคราะหจากบุคลากรซึ่งดํารง
ตําแหนงหัวหนากลุมงานตาง ๆเพื่อขอเก็บขอมูล  

5.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูลจากพนักงาน 
 5.3 รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบหาความสมบูรณและความถูกตองของขอมูล 

 5.4 นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติตอไป 

 
6.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

5.1 วิธีการประมวลผลขอมูล 

เมื่อเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและนํา
แบบสอบถามไปลงรหัสตามคูมือการลงรหัสท่ีสราง ข้ึน พรอมกับบันทึกขอมูลลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

5.2 สถิติที่ใช 
5.2.1 คารอยละใชในการอธิบายขอมูลทั่วไปของประชากร 
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5.2.2 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชในการวิเคราะหและ
อธิบายถึงระดับของคุณภาพชีวิตและ ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated 

Container จํากัด 

5.2.3 วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคกร โดยใชสถิติ   
(t-test) สําหรับตัวแปรกลุมยอย 2 กลุม และกรณีตัวแปรกลุมยอยมากกวา 2 กลุม ใชสถิติวิเคราะห
ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-way Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อวิเคราะหความ
แตกตางของตัวแปรในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการเปรียบเทียบพหุคูณ
ดวยวิธี Least Significance Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

5.2.4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ใชในการหาคาความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในองคกร สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหคร้ังนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.05 

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient, r ) ที่ไดจะมีคาต้ังแต -1 
ถึง 1 สามารถจําแนกได 3 แบบตังตอไปนี้ 

เมื่อ 0 < r  < 1 เรียกวา ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธทางบวก คือมีความสัมพันธไปในทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาตัวแปรหนึ่งมีคาเพิ่ม (หรือลด) อีกตัวหนึ่งก็จะ
เพิ่ม(หรือลด) ตาม 

 -1 < r < 0 เรียกวา ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธทางลบ คือความ สัมพันธไป
ในทางตรงกันขาม กลาวคือ ถาตัวแปรหนึ่งมีคาเพิ่ม (หรือลด) อีก
ตัวหนึ่งก็จะลด (หรือเพิ่ม) ตาม 

  r   = 0 เรียกวา ตัวแปรทั้ง 2 ไมมีความสัมพันธแบบเชิงเสนตอกัน 

นอกจากน้ีคาสัมประสิทธิ์ r จะบอกถึงระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากนอย 
เพียงใด กลาวคือถาคาสัมประสิทธิ์ r  มีคาใกลเคียง 1 หรือ -1 แสดงวาตัวแปรท้ัง 2 ตัวมี
ความสัมพันธกันสูง และถาคา r = 1 หรือ -1 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันแบบ
สมบูรณ สามารถนําตัวแปรหนึ่ง  ไปอธิบายอีกตัวแปรหนึ่งได  แตในกรณีคา r  =  0 ไมได
หมายความวาตัวแปรทั้ง 2 ไมมีความสัมพันธกัน เพียงแตบอกวาท้ังสองไมมีความสัมพันธกันแบบ
เสนตรงเทาน้ัน แตอาจจะมีความสัมพันธในรูปแบบอ่ืนๆ เชน แบบเสนโคง วงกลม ซึ่งวิธีนี้ยังไม
สามารถบอกไดวาเปนความสัมพันธรูปแบบใด จะตองใชวิธีพิจารณาจากลักษณะของกราฟวา
ใกลเคียงกับรูปแบบใด  
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 ผลการคํานวณท่ีได จะแปลเพียงวา  ตัวแปร 2 ตัวนี้  มีความสัมพันธกันหรือไม ระดับใด
และความสัมพันธกันอยางไร แตจะไมแปรวา  ตัวแปรหนึ่งเปนสาเหตุของอีกตัวแปรหน่ึงหรือตัว
แปร 2 ตัวแปรน้ันเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน การพิจารณาวาตัวแปร 2 ตัวแปรน้ันมีความสัมพันธ
กันหรือไมระดับใด เราพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณได  
 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  
  มีคาเทากับ 0  หมายถึง  ไมมีความสัมพันธเลย 

       (No correlation) 

  มีคาระหวาง 0.01-0.20 หมายถึง  แทบจะไมมีความสัมพันธเลย 

       (Virtually no correlation) 

  มีคาระหวาง 0.21-0.45 หมายถึง  มีความสัมพันธนอย 
    (Weak correlation) 

มีคาระหวาง 0.46-0.75 หมายถึง  มีความสัมพันธปานกลาง 

     (Moderate correlation) 

มีคาระหวาง 0.76-0.90 หมายถึง  มีความสัมพันธมาก 

    (Strong correlation) 

มีคาระหวาง 0.91-0.99 หมายถึง  มีความสัมพันธมากท่ีสุด 

    (Very strong correlation) 

มีคา 1   หมายถึง  มีความสัมพันธสมบูรณ 
      (Perfect correlation) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท  ASA Corrugated  Container จํากัด เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด เมื่อจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล และศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของพนักงานทุกระดับภายในบริษัท ASA Corrugated Container

จํากัด จํานวน 158 คน ผลที่ไดจากการศึกษา ผูวิจัยนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
โดยแบงเปน 6 ตอน ดังนี ้

      สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  เพื่อใหเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดเสนอสัญลักษณ
และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้ 

      N       แทน จํานวนของพนักงาน บริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 
      n           แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
             แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  
    S.D.       แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

       t       แทน  คาที่ใชพิจารณา t - Distribution  

       F       แทน  คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ (ในตาราง F-test) 

  Sig        แทน  ความนาจะเปนสําหรับบอกคานัยสําคัญทางสถิติ 
      p-value  แทน  คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ  

       r            แทน  คาสัมประสิทธสหสัมพันธ  

       *       แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

      **       แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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      สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนําเสนอในรูปของตารางประกอบ
คําบรรยายโดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 5 ตอน ดังนี ้

       ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated  

Containerจํากัด 

       ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA 
Corrugated Containerจํากัด 

       ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA 
Corrugated Containerจํากัด 

       ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะ 

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลตอ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container 

       ตอนที่ 6 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated  
Container จํากัด 

 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด  

ไดแก พนักงานทุกระดับภายในบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด จังหวัดชลบุรีจํานวน 158 
คน  ประกอบดวย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  ประสบการณในการทํางาน และ
รายได ดวยการแจกแจงความถี่ และคิดเปนรอยละ แสดงผลดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ASA Corrugated    

   Container  จํากัด   

                                (n = 158) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
1.เพศ         
หญิง 42 26.6 

ชาย 116 73.4 

2.อายุ 
ต่ํากวา 24 ป 6 3.8 

24 - 33 ป 105 66.5 

34 - 43 ป 43 27.2 

มากกวา 43 ป 4 2.5 

3.ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา 13 8.2 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา 42 26.6 

ปริญญาตรี 98 62.0 

สูงกวาปริญญาตรี 5 3.2 

4.สถานภาพการสมรส 
โสด 94 59.5 

สมรส 61 38.6 

หยา/หมาย/แยกกันอยู 3 1.9 

5.ประสบการณในการทํางาน 
นอยกวา 1 ป 19 12.0 

1 - 2 ป 21 13.3 

2 - 5 ป 56 35.4 

มากกวา 5 ป 62 39.2 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ASA Corrugated    

   Container  จํากัด  (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
6.รายได 
ต่ํากวา 10,000 บาท 25 15.8 

10,000 – 15,000 บาท 69 43.7 

15,001– 20,000 บาท 32 20.3 

20,001 บาทขึ้นไป 32 20.3 

 

      จากตารางท่ี 2 พบวาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container

จํากัด   ไดแก พนักงานทุกระดับภายในบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด จังหวัดชลบุรี 
จํานวน 158 คน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสประสบการณในการ
ทํางาน และรายได  สามารถอธิบายไดดังน้ี 

       เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนบุคคลของพนักงานบริษัท ASA Corrugated  

Containerจํากัด จํานวน 158 คน สวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 116  คน คิดเปนรอยละ 73.4 และ
เพศหญิง มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 26.6 
  อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนบุคคลของพนักงานบริษัท ASA Corrugated  

Container  จํากัด   จํานวน 158 คน  สวนใหญมีชวงอายุ 24 - 33 ป   มีจํานวน 105   คน คิดเปนรอย
ละ 66.5  รองลงมาคือ ชวงอายุ 34 - 43 ปมีจํานวน 43  คน คิดเปนรอยละ 27.2 และอายุที่มีจํานวน
นอยที่สุดคือ ชวงอายุ มากกวา 43 ปมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.5 

  ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนบุคคลของพนักงานบริษัท ASA 

Corrugated  Container  จํากัด   จํานวน 158 คน  สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 98 
คน คิดเปนรอยละ 62.0  รองลงมาคือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา มีจํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 26.6 และระดับการศึกษาที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีจํานวน 
5 คน คิดเปนรอยละ 3.2 

        สถานภาพการสมรส พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนบุคคลของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated  Container  จํากัด   จํานวน 158 คน  สวนใหญมีสถานภาพโสด มีจํานวน 94 คน 
คิดเปนรอยละ 59.5  รองลงมาคือ สถานภาพสมรส มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 38.6 และ
สถานภาพที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ หยา/หมาย/แยกกันอยู  มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.9              
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ประสบการณการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนบุคคลของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated  Container  จํากัด  สวนใหญมีประสบการณการทํางานมากกวา 5 ป  มีจํานวน 62  
คน คิดเปนรอยละ 39.2  รองลงมาคือชวงประสบการณการทํางาน 2 - 5 ป มีจํานวน 56 คน คิดเปน
รอยละ 35.4  และประสบการณการทํางานท่ีมีจํานวนนอยที่สุดคือ นอยกวา 1 ป  มีจํานวน 19 คน 
คิดเปนรอยละ 12.0 

  รายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 158 คน สวนใหญมีชวงเงินเดือน
ตอเดือน 10,000 – 15,000 บาท มีจํานวน 69   คน คิดเปนรอยละ 43.7  รองลงมาคือเงินเดือนตอ
เดือน 15,001– 20,000 บาท  และ20,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน 64  คน คิดเปนรอยละ 40.6   และ
เงินเดือนตอเดือนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ ต่ํากวา 10,000 บาท   มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 15.8 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated 
Container 

       การวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container 

ประกอบดวย   คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม    สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ 
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล   ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  การบูรณาการ
ทางสังคม  ประชาธิปไตยในองคกร  ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว  และลักษณะงานท่ี
เปนประโยชนตอสังคม ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมี
ผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด            

(n = 158) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน  S.D. ระดับความสําคัญ 
1.คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2.49 0.70 นอย 

2.สภาพการทางานท่ีปลอดและภัยสงเสริมสุขภาพ 3.51 0.56 มาก 

3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล 3.23 0.50 ปานกลาง 

4.ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 3.21 0.62 ปานกลาง 

5.การบูรณาการทางสังคม 3.51 0.55 มาก 

6.ประชาธิปไตยในองคกร 3.07 0.69 ปานกลาง 

7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 3.30 0.70 ปานกลาง 

8.ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 3.09 0.56 ปานกลาง 
รวม 3.20 0.41 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง                 
( =3.20 S.D.=0.41)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน
ระดับมาก 2 ดาน ระดับปานกลาง 6 ดาน และระดับนอย 1 ดาน มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพ
การทํางานท่ีปลอดและภัยสงเสริมสุขภาพและดานการบูรณาการทางสังคมมากท่ีสุด ( =3.51 

S.D.=0.55) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวอยูในอันดับรองลงมา ( =3.30 S.D.=0.70) 

และดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม นอยที่สุด ( = 2.49 S.D.=0.70) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมี
    ผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container จํากัด  

    ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม   

       (n = 158) 

คาตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
 S.D. ระดับ 

ลํา 
ดับ
ท่ี 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย  นอย
ท่ีสุด 

1.ทานพอใจกับอัตรา
เงินเดือนที่ไดรับ 

0 

(0) 
11 

(7.0) 
77 

(48.7) 
41 

(25.9) 

29 

(18.4) 
2.44 .871 นอย 3 

2. ทานไดรับเงินเดือน
และคาตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ 

0 

(0) 
11 

(7.0) 
 

82 

(51.9) 
 

48 

(30.4) 
 

17 

(10.8) 
 

2.55 .778 นอย 2 

3.ทานไดรับเงินเดือนและ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับความรูความสามารถ
ของทาน 

2 

(1.3) 
 

8 

(5.1) 
 

76 

(48.1) 
 

62 

(39.2) 
 

10 

(6.3) 
 

2.56 .744 นอย 1 

4.ทานไดรับคาตอบแทน
ที่ยุติธรรมเม่ือเทียบกับผู
รวมวิชาชีพเดียวกันใน
องคกรอ่ืน 

0 

(0) 
10 

(6.3) 
 

62 

(39.2) 
 

67 

(42.4) 
 

19 

(12.0) 
 

2.40 .781 นอย 4 

รวมเฉลี่ย 2.49 .700 นอย  
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 จากตารางท่ี 4 พบวา ระดับคิดเห็นของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container  

จํากัด  ที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมโดยรวมอยูในระดับ
นอย ( =2.49 S.D.=0.70 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานไดรับ
เงินเดือนและคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของทาน  มีความคิดเห็นอยูในระดับ
นอย ( =2.56 S.D.=0.744) รองลงมาคือ  ทานไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย  ( =2.56 S.D.=0.744) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 

ทานไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมเม่ือเทียบกับผูรวมวิชาชีพเดียวกันในองคกรอ่ืน มีความคิดเห็นอยู
ในระดับนอย (  =2.40 S.D.=0.781) 

ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมี
ผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Containerจํากัด ดาน
สภาพการทํางานท่ีปลอดและภัยสงเสริมสุขภาพ 

               (n = 158) 

สภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัยและภัยสงเสริม

สุขภาพ 
 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ท่ี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ท่ีสุด 

1.สถานท่ีทํางานของทาน
มีแสงสวางเพียงพอ 

16 

(10.1) 
82 

(51.9) 
39 

(24.7) 
19 

(12.0) 
2 

(1.3) 
3.58 .876 มาก 2 

2. สถานท่ีทํางานของทาน
มีความสวางปลอดโปรง
และอากาศถายเทสะดวก 

19 

(12.0) 
92 

(58.2) 
36 

(22.8) 
7 

(4.4) 
4 

(2.5) 
3.73 .827 มาก 1 

3. การออกแบบสถานท่ี
ทํางานทําใหทานรูสึก
ปลอดภัย 

11 

(7.0) 
72 

(45.6) 
67 

(42.4) 
4 

(02.5) 
4 

(2.5) 
3.52 .771 มาก 3 

4. ที่ทํางานของทานมี
อุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการทํางาน
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม 

9 

(5.7) 

47 

(29.7) 

90 

(57.0) 

10 

(6.3) 

2 

(1.3) 

3.32 .734 ปาน
กลาง 

6 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมี
ผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Containerจํากัด ดาน
สภาพการทํางานท่ีปลอดและภัยสงเสริมสุขภาพ(ตอ) 

 

สภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัยและภัยสงเสริม

สุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ท่ี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ท่ีสุด 

5. อุปกรณเคร่ืองใช
สํานักงานตางๆอยูใน
สภาพพรอมใชงานเสมอ 

15 

(9.5) 

61 

(38.6) 

64 

(40.5) 

16 

(10.1) 

2 

(1..3) 

3.45 .849 มาก 4 

6.  อาคารและสถานท่ี
ทํางาน สะอาดสบาย
เหมาะกับการปฏิบัติงาน 

9 

(5.7) 

65 

(41.1) 

74 

(46.8) 

7 

(4.4) 

3 

(1.9) 

3.44 .753 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 3.51 .558 มาก  

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ระดับคิดเห็นของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container  

จํากัด  ที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดและภัยสงเสริมสุขภาพ  

โดยรวมอยูในระดับมาก  ( =3.51 S.D.=0.558) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานท่ีทํางานของทานมีความสวางปลอดโปรงและอากาศถายเทสะดวก   มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ( =3 .73 S.D.=0.827) รองลงมาคือ  สถานที่ทํางานของทานมีแสงสวางเพียงพอ 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( =3.58 S.D.=0.876) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ที่ทํางานของ
ทานมีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางานอยางเพียงพอและเหมาะสม  มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง  ( =3.32 S.D.=0.734) 
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ตารางท่ี 6 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมี
    ผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container จํากัด  

    ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล              

  (n = 158) 

โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคล 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ท่ี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ท่ีสุด 
1.ทานมีโอกาสใช
ความสามารถและทักษะ
ในการทํางานอยางเต็มท่ี 

5 

(3.2) 
66 

(41.8) 
80 

(50.6) 
5 

(3.2) 
2 

(1.3) 
3.42 .671 มาก 2 

2. องคกรมีการปรับปรุง
และนําเทคโนโลยีใหมๆ
มาใชในการทํางานอยู
ตลอดเวลา 

4 

(2.5) 
25 

(15.8) 
91 

(57.6) 
29 

(18.4) 
9 

(5.7) 
2.91 .817 ปาน

กลาง 
5 

3.องคกรมีการจัดอบรม
และพัฒนาทักษะให
พนักงานอยางสมํ่าเสมอ 

5 

(3.2) 
36 

(22.8) 
69 

(43.7) 
40 

(25.3) 
8 

(5.1) 
2.94 .901 ปาน

กลาง 
4 

4. ทานมีความ
กระตือรือรนอยากจะ
ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

9 

(5.7) 
76 

(48.1) 
65 

(41.1) 
6 

(3.8) 
2 

(1.3) 
3.53 .720 มาก 1 

5. ทานมีโอกาสใชความ
ริเร่ิมสรางสรรคในการ
ทํางาน 

8 

(5.1) 
57 

(36.1) 
78 

(49.4) 
8 

(5.1) 
7 

(4.4) 
3.32 .831 ปาน

กลาง 
3 

รวมเฉล่ีย 3.23 .503 ปาน
กลาง 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ระดับคิดเห็นของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container  

จํากัด  ที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล  โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( =3.23 S.D.=0.503) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ทานมีความกระตือรือรนอยากจะปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (  

=3.53 S.D.=0.720) รองลงมาคือ  ทานมีโอกาสใชความสามารถและทักษะในการทํางานอยางเต็มท่ี   
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มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  (  =3.42 S.D.=0.671) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ  องคกรมีการ
ปรับปรุงและนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการทํางานอยูตลอดเวลา   มีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง  (  =2.91 S.D.=0.817) 

ตารางท่ี 7 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมี
    ผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container จํากัด  

    ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 

               (n = 158) 

ความกาวหนาและความ
มั่นคงในงาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ที ่มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ที่สุด 

1.ทานมีโอกาสไดรับ
มอบหมายงานท่ีใชความ
สมารถมากขึ้นความ
รับผิดชอบมากขึ้น 

15 

(9.5) 

64 

(40.5) 

68 

(43.0) 

11 

(7.0) 

0 

(0) 

3.53 .763 มาก 1 

2. ผูบังคับบัญชาใหการ
สนับสนุนทานในการ
แสวงหาความกาวหนาใน
การทํางาน 

8 

(5.1) 

67 

(42.4) 

74 

(46.8) 

4 

(2.5) 

5 

(3.2) 

3.44 .769 มาก 2 

3. ทานรูสึกม่ันคงในการ
ทํางาน 

8 

(5.1) 

63 

(39.9) 

57 

(36.1) 

26 

(16.5) 

4 

(2.5) 

3.28 .889 ปาน
กลาง 

3 

4. ทานมีการเล่ือนขัน้ไป
ตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

4 

(2.5) 

14 

(8.9) 

72 

(45.6) 

48 

(30.4) 

20 

(12.7) 

2.58 .911 นอย 4 

รวมเฉลี่ย 3.21 .620 ปาน
กลาง 

 

 จากตารางท่ี 7 พบวา ระดับคิดเห็นของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container  

จํากัด  ที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( =3.21 S.D.=0.620) พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมี
โอกาสไดรับมอบหมายงานที่ใชความสมารถมากข้ึนความรับผิดชอบมากข้ึน  มีความคิดเห็นอยูใน
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ระดับมาก ( =3.53 S.D.=0.763) รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนทานในการแสวงหา
ความกาวหนาในการทํางานอยูในระดับมาก ( =3.44 S.D.=0.769) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ทานมี
การเลื่อนขั้นไปตําแหนงท่ีสูงข้ึน มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย  (  =2.58 S.D.=0.911) 

ตารางท่ี 8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมี
    ผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด  

    ดานการบูรณาการทางสังคม      

      (n = 158) 

การบูรณาการทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ที ่มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ที่สุด 

1. มีบรรยากาศในการ
ทํางานท่ีเปนกันเอง 

32 

(20.3) 

75 

(47.5) 

48 

(30.4) 

3 

(1.9) 

0 

(0) 

3.86 .753 มาก 1 

2. เพื่อนรวมงานของทานมี
ความสามัคคีกัน 

12 

(7.6) 

58 

(36.7) 

77 

(48.7) 

3 

(1.9) 

8 

(5.1) 

3.40 .859 ปาน
กลาง 

4 

3. ผูบังคับบัญชายอมรับฟง
คิดเห็นของทานเสมอ 

15 

(9.5) 

56 

(35.4) 

77 

(48.7) 

8 

(5.1) 

2 

(1.3) 

3.47 .787 มาก 3 

4. ทานมีเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาท่ีสามารถ
ปรึกษาเร่ืองงานและเร่ือง
สวนตัวได 

9 

(5.7) 

64 

(40.5) 

65 

(41.1) 

16 

(10.1) 

4 

(2.5) 

3.37 .840 ปาน
กลาง 

6 

5. ทานเขารวมกิจกรรม
ตางๆของบริษัทเสมอ 

20 

(12.7) 

70 

(44.3) 

51 

(32.3) 

15 

(9.5) 

2 

(1.3) 

3.58 .876 มาก 2 

6. เมื่อพนักงานเกิดปญหา
เพ่ือนทีท่ํางานมักชวยเหลือ
กันอยูเสมอ 

6 

(3.8) 

65 

(41.1) 

74 

(46.8) 

10 

(6.3) 

3 

(1.9) 

3.39 .746 ปาน
กลาง 

5 

รวมเฉลี่ย 3.51 0.55 มาก  
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 จากตารางท่ี 8 พบวา ระดับคิดเห็นของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container  

จํากัด  ที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานการบูรณาการทางสังคม  โดยรวมอยูในระดับมาก             
( = 3.51 S.D.=0.55) พิจารณาเปนรายขอแลว ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีบรรยากาศในการทํางาน
ที่เปนกันเอง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( =3.86 S.D.=0.753) รองลงมาคือ  ผูทานเขารวม
กิจกรรมตางๆของบริษัทเสมอ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( =3.58 S.D.=0.876) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ  ทานมีเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาท่ีสามารถปรึกษาเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว
ได   มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( =3.37 S.D.=0.840) 
ตารางท่ี 9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมี
    ผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด  

    ดานประชาธิปไตยในองคกร 

               (n = 158) 

ประชาธิปไตยในองคกร 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ที ่มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ที่สุด 

1ผูบงัคบับัญชาใหความ
เสมอภาคและยุติธรรมใน
การทํางาน 

4 

(2.5) 
 

56 

(35.4) 
83 

(52.5) 
8 

(5.1) 
7 

(4.4) 
3.27 .785 ปาน

กลาง 
2 

2. ผูบังคับบัญชายอมรับฟง
ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

5 

(3.2) 
55 

(34.8) 
87 

(55.1) 
6 

(3.8) 
5 

(3.2) 
3.31 .739 ปาน

กลาง 
1 

3. องคกรเปดโอกาสให
ทานแสดงความคดิเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

4 

(2.5) 
44 

(27.8) 
78 

(49.4) 
21 

(13.3) 
11 

(7.0) 
3.06 .890 ปาน

กลาง 
4 

4. ผูบังคับบัญชาของทาน
เปดโอกาสใหทานเลือก
ปฏิบตัิงานไดอยางอิสระ 

8 

(5.1) 
52 

(32.9) 
58 

(36.7) 
33 

(20.9) 
7 

(4.4) 
3.13 .952 ปาน

กลาง 
3 

5. องคกรมีการสอบถาม
ความคิดเห็นของทานเพ่ือ
ไปปรับปรุงแกไขสภาพการ
ทํางาน 

5 

(3.2) 
20 

(12.7) 
59 

(37.3) 
51 

(32.3) 
23 

(14.6) 
2.58 .992 นอย 5 

รวมเฉลี่ย 3.07 0.69 ปาน
กลาง 
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 จากตารางท่ี 9 พบวา ระดับคิดเห็นของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container  

จํากัด  ที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานประชาธิปไตยในองคกร  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง             
( =3.07 S.D.=0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบังคับบัญชา
ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ( =3.31 

S.D.=0.739) รองลงมาคือ  ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคและยุติธรรมในการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง  ( =3.27 S.D.=0.785) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  องคกรมีการสอบถามความคิดเห็น
ของทานเพื่อไปปรับปรุงแกไขสภาพการทํางาน อยูในระดับนอย  (  =2.58 S.D.=0.992) 

ตารางท่ี 10 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด 

ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 

                (n = 158) 

ความสมดุลระหวางงานกับ
ชีวิตสวนตัว 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ที ่มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ที่สุด 

1.ทานแบงเวลาสําหรับงาน 
ชีวิตครอบครัวและกิจกรรม
อื่นๆไดอยางเหมาะสม 

13 

(8.2) 
 

59 

(37.3) 
68 

(43.0) 
13 

(8.2) 
5 

(3.2) 
3.39 .873 ปาน

กลาง 
2 

2. ทานมีเวลาในการพักผอน
อยางเพียงพอที่บานหลังเลิก
งานหรือวันหยุด 

6 

(3.8) 
50 

(31.6) 
71 

(44.9) 
24 

(15.2) 
7 

(4.4) 
3.15 .883 ปาน

กลาง 
5 

3. ทานพอใจกบัการใชเวลา
ในการทํางาน ครอบครัว 
สังคมและชีวิตสวนตัว 

8 

(5.1) 
61 

(38.6) 
65 

(41.1) 
17 

(10.8) 
7 

(4.4) 
3.29 .891 ปาน

กลาง 
3 

4. ชีวิตครอบครัวและชีวิตการ
ทํางานไมเปนอุปสรรคตอกัน 

9 

(5.7) 
69 

(43.7) 
65 

(41.1) 
12 

(7.6) 
3 

(1.9) 
3.44 .794 มาก 1 

5. ทานสามารถท่ีจะลางานไป
ทําธุระหรือพักผอนไดอยาง
อิสระ 

12 

(7.6) 
54 

(34.2) 
56 

(35.4) 
30 

(19.0) 
6 

(3.8) 
3.23 .970 ปาน

กลาง 
4 

รวมเฉลี่ย 3.30 0.70 ปาน
กลาง 
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 จากตารางท่ี 10 พบวา ระดับคิดเห็นของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container  

จํากัด  ที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว  โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( =3.30 S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ชีวิตครอบครัวและชีวิตการทํางานไมเปนอุปสรรคตอกัน  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( =3.44 

S.D.=0.794) รองลงมาคือ  ทานแบงเวลาสําหรับงาน ชีวิตครอบครัวและกิจกรรมอ่ืนๆไดอยาง
เหมาะสม มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ( =3.39 S.D.=0.873) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  
ทานมีเวลาในการพักผอนอยางเพียงพอท่ีบานหลังเลิกงานหรือวันหยุด  มีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง (  =3.15 S.D.=0.883) 

ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
     มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด  

     ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

                (n = 158) 

ลักษณะงานที่เปนประโยชน
ตอสังคม 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ที่ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ที่สุด 
1.ทานมีสวนรวมใน
กิจกรรมขององคกรที่
เก่ียวกับสังคม 

7 

(4.4) 
29 

(18.4) 
73 

(46.2) 
30 

(19.0) 
19 

(12.0) 
2.84 1.006 ปาน

กลาง 
6 

2. องคกรทําโอกาสใหกับ
สังคมอยูเสมอและทานมี
สวนรวมในกิจกรรมที่เปน
ประโยชนใหกับสังคม 

3 

(1.9) 
35 

(22.2) 
66 

(41.8) 
39 

(24.7) 
15 

(9.5) 
2.82 .948 ปาน

กลาง 
7 

3. ทานมีความเสียสละและ
ยินดีท่ีจะมีสวนรวมในการ
ทําประโยชนใหกับสังคม 

15 

(9.5) 
72 

(45.6) 
59 

(37.3) 
12 

(7.6) 
0 

(0) 
3.57 .769 มาก 1 

4. บุคคลท่ัวไปใหความ
รวมมือในกิจกรรมเพื่อ
สังคมท่ีองคกรจัดข้ึน 

1 

(0.6) 
38 

(24.1) 
79 

(50.0) 
39 

(24.7) 
1 

(0.6) 
2.99 .736 ปาน

กลาง 
4 
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ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
     มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด  

     ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม (ตอ) 
               (n = 158) 

ลักษณะงานท่ีเปน
ประโยชนตอสังคม 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ท่ี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ท่ีสุด 
5.ทานรูสึกวางานของทาน
มีประโยชนตอสวนรวม 

17 

(10.8) 
41 

(25.9) 
72 

(45.6) 
23 

(14.6) 
5 

(3.2) 
3.27 .947 ปาน

กลาง 
3 

6. ครอบครัวของทานให
การสนับสนุนและภูมิใจท่ี
ทานทํางานกับองคกร 

8 

(5.1) 
52 

(32.9) 
78 

(49.4) 
17 

(10.8) 
3 

(1.9) 
3.28 .799 ปาน

กลาง 
2 

7. องคกรไดทําประโยชน
ใหกับสังคมจนเปนที่
ยอมรับจากสังคมโดยรวม 

3 

(1.9) 
 

34 

(21.5) 
72 

(45.6) 
40 

(25.3) 
9 

(5.7) 
2.89 .874 ปาน

กลาง 
5 

รวมเฉลี่ย 
3.09 0.56 ปาน

กลาง 
 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา ระดับคิดเห็นของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container  

จํากัด  ที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม  โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( =3.09 S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ทานมีความเสียสละและยินดีที่จะมีสวนรวมในการทําประโยชนใหกับสังคม   มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ( =3.57 S.D.=0.769) รองลงมาคือ  ครอบครัวของทานใหการสนับสนุนและภูมิใจท่ี
ทานทํางานกับองคกร มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ( =3.28 S.D.=0.799) ขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ  องคกรทําโอกาสใหกับสังคมอยูเสมอและทานมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ใหกับสังคม   มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( =2.82 S.D.=0.948) 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated 
Containerจํากัด 
 การวิเคราะหผลขอมูลความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated 

Container ประกอบดวยความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร   ความ
ทุมเทความพยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร และความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปน
สมาชิกขององคกร ดังแสดงในตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 12 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด  ในภาพรวม   

(n = 158) 
ความผูกพันตอองคกร  S.D. ระดับความสําคัญ 

1.ความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความ
ตองการขององคกร 

3.42 0.62 มาก 

2.ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับ
องคกร 

3.76 0.60 มาก 

3.ความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิก
ขององคกร 

2.81 0.59 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.52 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 12 พบวา ระดับระดับความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

บริษัท ASA Corrugated Container  จํากัด ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( =3.35 S.D.=0.52 ) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคกรระดับมาก 2 ดาน และระดับ
ปานกลาง 1 ดาน โดยมีความผูกพันตอองคกรในดานความทุมเทความพยายามเพื่อทําประโยชน
ใหกับองคกร  ในระดับมาก  ( =3.76 S.D.=0.60) ดานความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและ
ความตองการขององคกรอยูในอันดับรองลงมา ( =2.42 S.D.=0.62) และดานความปรารถนาท่ีจะ
ดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกรนอยที่สุด ( =2.81 S.D.=0.59) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันตอองคของ
พนักงานบริษัท  ASA Corrugated Containerจํากัด ดานความเช่ือมั่นและการยอมรับ
เปาหมายและความตองการขององคกร 

               (n = 158) 

ความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับเปาหมายและ

ความตองการขององคกร 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ท่ี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ท่ีสุด 
1.ทานเต็มใจปฏิบัติงาน
ตามนโยบายขององคกร
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
องคกร 

31 

(19.6) 
74 

(46.8) 
47 

(29.7) 
6 

(3.8) 
0 

(0) 
3.82 .786 มาก 1 

2.ทานยอมรับและปฏิบัติ
ตามคํานิยมหรือ
วัฒนธรรมการทํางานของ
องคกร 

25 

(15.8) 
64 

(40.5) 
57 

(36.1) 
11 

(7.0) 
1 

(0.6) 
3.64 .854 มาก 2 

3.ทานมักพูดถึงความดี
หรือความประทับใจของ
องคกรใหเพื่อนและผูอ่ืน
ฟงเสมอ 

10 

(6.3) 
38 

(24.1) 
85 

(53.8) 
19 

(12.0) 
6 

(3.8) 
3.17 .861 ปาน

กลาง 
5 

4.ทานยอมรับงานท่ี
หนวยงานมอบหมายให
รับผิดชอบ อยางเต็มท่ีแม
จะไมตรงกับ
ความสามารถของทาน 

24 

(15.2) 
48 

(30.4) 
72 

(45.6) 
9 

(5.7) 
5 

(3.2) 
3.49 .929 มาก 3 

5.เปาหมายขององคกร
สอดคลองกับความคิด
ของทาน 

8 

(5.1) 
28 

(17.7) 
89 

(56.3) 
31 

(19.6) 
2 

(1.3) 
3.06 .792 ปาน

กลาง 
6 
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ตารางท่ี 13 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันตอองคกร
     ของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด   ดานความเชื่อมั่นและการ   
     ยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร (ตอ) 

               (n = 158) 

ความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับเปาหมายและ

ความตองการขององคกร 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ท่ี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ท่ีสุด 
6.  ทานจะช้ีแจงดวย
เหตุผลทันทีหากมีใคร
กลาวหา  วิพากษวิจารณ
องคกรในทางท่ีไมถูกตอง 

13 

(8.2) 
44 

(27.8) 
83 

(52.5) 
18 

(11.4) 
0 

(0) 
3.33 .786 ปาน

กลาง 
4 

รวมเฉลี่ย 3.42 .620 มาก  
 

 จากตารางท่ี 13 พบวา ระดับความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated Container  จํากัด ในดานความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการ
ขององคกร โดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.42 S.D.=0.620) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานเต็มใจปฏิบัติงานตามนโยบายขององคกรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
องคกร  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( =3.82 S.D.=0.786) รองลงมาคือ  ทานยอมรับและ
ปฏิบัติตามคํานิยมหรือวัฒนธรรมการทํางานขององคกร มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( =3.64 

S.D.=0.854) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ  เปาหมายขององคกรสอดคลองกับความคิดของทาน มี
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( =3.06 S.D.=0.792) 
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ตารางท่ี 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันตอองคกร 
ของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Containerจํากัดดานความทุมเทความพยายาม
เพื่อทําประโยชนใหกับองคกร 

 

                  (n = 158) 

ความทุมเทความพยายาม
เพื่อทําประโยชนใหกับ

องคกร 

ระดับความคิดเหน็ (รอยละ) 
 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ท่ี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ท่ีสุด 
1.ทานทุมเทความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
องคกร 

25 

(15.8) 
78 

(49.4) 
49 

(31.0) 
3 

(1.9) 
3 

(1.9) 
3.75 .811 มาก 4 

2.ทานมีการพัฒนาตนเอง
อยูเสมอเพื่อจะสามารถ
ทํางานใหองคกรกาวหนา  

20 

(12.7) 
91 

(57.6) 
44 

(27.8) 
3 

(1.9) 
0 

(0) 
3.81 .669 มาก 2 

3.ทานทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายเสร็จตรงตาม
เวลาที่กําหนดทุกครั้ง  

29 

(18.4) 
89 

(56.3) 
33 

(20.9) 
7 

(4.4) 
0 

(0) 
3.89 .748 มาก 1 

4.ทานจะทําหนาท่ีใหดีให
องคกรบรรลุตามเปาหมาย 

16 

(10.1) 
95 

(60.1) 
42 

(26.6) 
5 

(3.2) 
0 

(0) 
3.77 .667 มาก 3 

5.ทานเต็มใจท่ีจะทุมเท
กําลังความสามารถ
มากกวาปกติเพ่ือชวยให
องคกรประสบความสําเร็จ  
 

25 

(15.8) 
72 

(45.6) 
55 

(34.8) 
6 

(3.8) 
0 

(0) 
3.73 .769 มาก 5 
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ตารางท่ี 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันตอองคกร
     ของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด   ดานความทุมเทความพยายาม
      เพื่อทําประโยชนใหกับองคกร (ตอ) 
  

ความทุมเทความพยายาม
เพื่อทําประโยชนใหกับ

องคกร 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ท่ี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ท่ีสุด 
6.เมื่อถึงเวลาเลิกงานแตยัง
ไมเสร็จงานทานก็เต็มใจจะ
อยูเพื่อทํางานตอจนเสร็จ
หรือนํากลับไปทําตอที่
บาน  

32 

(20.3) 
62 

(39.2) 
43 

(27.2) 
18 

(11.4) 
3 

(1.9) 
3.65 .991 มาก 7 

7.ทานชวยประหยัดนํ้า 
ไฟฟา และคาใชจายใหกับ
องคกรสมํ่าเสมอ 

30 

(19.0) 
74 

(46.8) 
41 

(25.9) 
8 

(5.1) 
5 

(3.2) 
3.73 .934 มาก 5 

รวมเฉล่ีย 3.76 .604 มาก  
 

 จากตารางท่ี 14 พบวา ระดับความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated Container  จํากัด   ดานความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร 
โดยรวมอยูในระดับมาก  ( =3.76 S.D.=0.604) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ทานทํางานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จตรงตามเวลาท่ีกําหนดทุกคร้ัง  มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ( =3.89 S.D.=0.748) รองลงมาคือ  ทานมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือจะสามารถ
ทํางานใหองคกรกาวหนา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( =3.81 S.D.=0.669)  ขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ  เมื่อถึงเวลาเลิกงานแตยังไมเสร็จงานทานก็เต็มใจจะอยูเพื่อทํางานตอจนเสร็จหรือนํากลับไป
ทําตอที่บาน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( =3.65 S.D.=0.991) 
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ตารางท่ี 15 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันตอองคกร
     ของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด   ดานความปรารถนาท่ีจะดํารง
     ไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร 

                     (n = 158) 

ความปรารถนาท่ีจะดํารง
ไวซึ่งความเปนสมาชิก

ขององคกร 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

 S.D. ระดับ 
ลําดับ
ท่ี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ท่ีสุด 

1.ทานต้ังใจที่จะ
ปฏิบัติงานในองคกรจน
เกษียณอายุเพราะมีความ
ผูกพันกับองค 

7 

(4.4) 

27 

(17.1) 

69 

(43.7) 

29 

(18.4) 

26 

(16.5) 

2.75 1.064 ปาน
กลาง 

4 

2.ทานรูสึกพอใจใน
สวัสดิการและการดูแลที่
ไดรับจากองคกร 

0 

(0) 

2 

(1.3) 

40 

(25.3) 

63 

(39.9) 

53 

(33.5) 

1.94 .800 นอย 6 

3. ถึงแมวาทานจะมี
โอกาสเปล่ียนงานใหมที่มี
ระดับตําแหนงและ
เงินเดือนใกลเคียงกับองค
ทานก็เต็มใจที่จะอยูกับ
องคกรตอไป 

3 

(1.9) 

27 

(17.1) 

76 

(48.1) 

31 

(19.6) 

21 

(13.3) 

2.75 .957 ปาน
กลาง 

4 

4.ทานมีความสนใจและ
หวงใยตออนาคตของ
องคกร เมื่อองคกรเกิด
ปญหา  

1 

(0.6) 

47 

(29.7) 

89 

(56.3) 

11 

(7.0) 

10 

(6.3) 

3.11 .798 ปาน
กลาง 

2 

5. ทานรูสึกหวงใยใน
ความเขมแข็งขององคกร 

4 

(2.5) 

50 

(31.6) 

90 

(57.0) 

7 

(4.4) 

7 

(4.4) 

3.23 .767 ปาน
กลาง 

1 
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ตารางท่ี 15 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันตอองคกร
     ของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด   ดานความปรารถนาท่ีจะดํารง
     ไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร (ตอ) 

 

ความปรารถนาท่ีจะดํารง
ไวซึ่งความเปนสมาชิก

ขององคกร 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
 S.D. ระดับ 

ลําดับ
ท่ี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย  นอย

ท่ีสุด 
6.ทานเต็มใจหากมีการ
เปลี่ยนหนาท่ีความ
รับผิดชอบไปทําหนาท่ี
ใหมที่อาจจะไมถนัด แต
เพื่อความเหมาะสมของ
องคกร 

12 

(7.6) 
40 

(25.3) 
73 

(46.2) 
17 

(10.8) 
16 

(10.1) 
3.09 1.033 ปาน

กลาง 
3 

รวมเฉล่ีย 
2.81 .594 ปาน

กลาง 
 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวา ระดับความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated Container  จํากัด   ดานความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกของ
องคกร  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( =2.81 S.D.=0.594) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา 
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานรูสึกหวงใยในความเขมแข็งขององคกร  มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก ( =3.23 S.D.=0.767) รองลงมาคือ  ทานมีความสนใจและหวงใยตออนาคตขององคกร เมื่อ
องคกรเกิดปญหา   มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( =3.11 S.D.=0.798)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ  ทานรูสึกพอใจในสวัสดิการและการดูแลท่ีไดรับจากองคกร   มีความคิดเห็นอยูในระดับ
นอย ( =1.94 S.D.=0.800) 
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ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนขอมูลของผูตอบแบบสอบถามท่ีเสนอแนะโดยเรียงลําดับตามความถี่ 
 

ท่ี รายการเสนอแนะ จํานวนความถี่ 
1 อยากใหบริษัทตองมีสวัสดิการมากกวาน้ีเพื่อเปนแรงจูงใจแกพนักงาน

และองคกร  เชน เบี้ยขยัน  คาอาหาร คาบาน  เปนตน 
12 

2 อยากใหบริษัทมีมาตรฐานในการปรับเงินเดือนพนักงานท่ีชัดเจน
มากกวาน้ี 

5 

3 อยากใหบริษัทมีการอบรมเพ่ือการพัฒนาความรูใหแกพนักงานท่ัวไป 
โดยการจัดอบรมหรือศึกษาดูงาน  

3 

4 อยากใหบริษัทมีการจัดประชุมพนักงานเปนประจําทุกเดือนอยางนอย
เดือนละ 2 ครั้ง 

2 

5 อยากใหบริษัทจัดสถานท่ีจอดยานพาหนะรถยนต  รถจักรยานยนตใหมี
ความสะดวกมากกวาน้ี 

1 

 

     จากตารางที่ 16  พบวา พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด  มี
ขอเสนอแนะโดยเรียงตามลําดับความถี่คือ ขอ 1 อยากใหบริษัทตองมีสวัสดิการมากกวาน้ี เพื่อเปน
แรงจูงใจแกพนักงานและองคกร  เชน เบี้ยขยัน  คาอาหาร คาบาน  เปนตน   จํานวน 12 คน ขอ 2 
อยากใหบริษัทมีมาตรฐานในการปรับเงินเดือนพนักงานที่ชัดเจนมากกวาน้ี   จํานวน 5 คน และ
รองลงมาคือขอ  3  อยากใหบริษัทมีการอบรมเพ่ือการพัฒนาความรูใหแกพนักงานท่ัวไป โดยการ
จัดอบรมหรือศึกษาดูงาน จํานวน 3 คน 
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ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลตอความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Containerจํากัด 

      การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลคร้ังนี้ สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ T-Test และ F-Test เพื่อวิเคราะหความแตกตาง
ของตัวแปร ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) และความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Containerจํากัด โดยการหาคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไว ดังนี้ 
 
สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ไดแก เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา   สถานภาพสมรส   ประสบการณในการทํางาน และ รายได   ที่แตกตางกัน มี
ความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยได ดังน้ี 

 
กกกกกกกก สมมติฐานท่ี 1.1 เพศที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA 
Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไดดังนี้ 
กกกกกกกก  สมมติฐานหลัก (H0): เพศท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated Container จํากัดไมแตกตางกัน 
กกกกกกกก  สมมติฐานรอง (H1): เพศท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated Container จํากัดแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 17 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated 

Container จํากัด จําแนกตามเพศ 

 

ตัวแปรตาม เพศ N  S.D. T Sig. 
ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความเชื่อม่ันและการ
ยอมรับเปาหมายและ
ความตองการขององคกร 

ชาย 42 3.369 .658 -0.593 0.554 ไมแตกตาง 

หญิง 116 3.435 .607 

  

ความทุมเทความพยายาม
เพื่อทําประโยชนใหกับ
องคกร 

ชาย 42 3.718 .563 -0.556 0.579 ไมแตกตาง 

หญิง 116 3.778 .620 

  

ความปรารถนาท่ีจะดํารง
ไวซึ่งความเปนสมาชิก
ขององคกร 

ชาย 42 2.651 .639 -2.090 0.038 แตกตาง 

หญิง 116 2.872 .569 

  

รวม 
ชาย 42 3.271 .557 -1.212 0.227 ไมแตกตาง 

หญิง 116 3.384 .504   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
กกกกกกกก  จากตารางที่ 17 การวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท ASA Corrugated Containerจํากัด โดยภาพรวมพบวาเพศไมมีความแตกตางกัน  เมื่อจําแนก
ตามรายดาน  พบวา ไมมีความแตกตางกันทั้งความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความ
ตองการขององคกร   ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร  แตมีความแตกตาง
ในความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ0.05  
สมมติฐานท่ี 1.2 อายุที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated 

Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 

กกกกกกกก  สมมติฐานหลัก (H0): อายุที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไมแตกตางกัน 
กกกกกกกก  สมมติฐานรอง (H1): อายุที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 18 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated   
Container จํากัด จําแนกตามอายุ 

ตัวแปรตาม อายุ N  S.D. F Sig. 
ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความเชื่อม่ันและการ
ยอมรับเปาหมายและ
ความตองการของ
องคกร 

ต่ํากวา 24 ป 6 3.194 .340 .399 0.754 ไมแตกตาง 

24 - 33 ป 105 3.446 .696 

34 - 43 ป 43 3.376 .413 

มากกวา 43 ป 4 3.458 .762 

รวม 158 3.418 .620 

ความทุมเทความ
พยายามเพ่ือทํา
ประโยชนใหกับ
องคกร 

ต่ํากวา 24 ป 6 3.524 .346 .882 0.452 ไมแตกตาง 

24 - 33 ป 105 3.729 .641 

34 - 43 ป 43 3.864 .553 

มากกวา 43 ป 4 3.893 .137 

รวม 158 3.762 .604 

ความปรารถนาท่ีจะ
ดํารงไวซึ่งความเปน
สมาชิกขององคกร 

ต่ํากวา 24 ป 6 2.444 .360 1.332 0.266 ไมแตกตาง 

24 - 33 ป 105 2.797 .659 

34 - 43 ป 43 2.876 .432 

มากกวา 43 ป 4 3.125 .370 

รวม 158 2.813 .594 

รวม 

ต่ํากวา 24 ป 6 3.079 .225 .795 .499 ไมแตกตาง 

24 - 33 ป 105 3.345 .568 

34 - 43 ป 43 3.398 .422 

มากกวา 43 ป 4 3.513 .373 

รวม 158 3.354 .519 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



73 

จากตารางที่ 18 การวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท ASA Corrugated Containerจํากัด โดยภาพรวมพบวา  อายุที่แตกตางกันไมมีความแตกตาง
กัน  เมื่อจําแนกตามดาน  พบวา ไมมีความแตกตางกันท้ังความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและ
ความตองการขององคกร   ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร  และความ
ปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานท่ี 1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA 
Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 

กกกกกกกก  สมมติฐานหลัก (H0): ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไมแตกตางกัน 

สมมติฐานรอง (H1): ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 19 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated 

Container จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวแปรตาม ระดับการศึกษา N  S.D. F Sig. 
ทดสอบ
สมมติฐาน 

 ความเชื่อม่ันและ
การยอมรับ
เปาหมายและความ
ตองการขององคกร 

 มัธยมศึกษา 13 3.795 .708 1.776 .154 ไมแตกตาง 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา 

42 3.381 .544 

ปริญญาตรี 98 3.384 .631 

สูงกวาปริญญาตรี 5 3.400 .619 

รวม 158 3.418   .620 

ความทุมเทความ
พยายามเพื่อทํา
ประโยชนใหกับ
องคกร 

มัธยมศึกษา 13 4.088 .561 3.675 .014* แตกตาง 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา 

42 3.592 .671 

ปริญญาตรี 98 3.795 .555 

สูงกวาปริญญาตรี 5 3.381 .575 

รวม 158 3.384    .604 
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ตารางท่ี 19 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated 

Container จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

ตัวแปรตาม ระดับการศึกษา N  S.D. F Sig. 
ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความปรารถนาท่ี
จะดํารงไวซึ่งความ
เปนสมาชิกของ

องคกร 

 มัธยมศึกษา 13 3.400 .384 4.009 .009* แตกตาง 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา 

42 3.418 .613 

ปริญญาตรี 98 4.088 .590 

สูงกวาปริญญาตรี 5 3.592 .365 

รวม 158  3.767   .594 

รวม 

 มัธยมศึกษา 13 4.257 .382 3.718 .013* แตกตาง 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา 

42 3.762 .492 

ปริญญาตรี 98 3.308 .527 

สูงกวาปริญญาตรี 5 2.718 .461 

รวม 158  2.776   .519 

 

 

จากตารางท่ี 19 การวิเคราะหความแตกตางของของความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด โดยภาพรวมพบวาระดับการศึกษา มีความ
แตกตางกัน เมื่อจําแนกตามรายดาน  พบวา  ไมมีความแตกตางกันในดานความเช่ือมั่นและการ
ยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร สวนความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชน
ใหกับองคกร และ ความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร มีความแตกตางกัน   
และโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดังตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated Container จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา   เปนรายคู 
 

ความเช่ือมั่นและการ
ยอมรับเปาหมายและ
ความตองการของ

องคกร 

ระดับ
การศึกษา  

มัธยมศึกษา
  

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ

หรือ
เทียบเทา 

ปริญญาตรี 

สูงกวา
ปริญญาตร ี

 

3.795 3.381 3.384 3.400 

มัธยมศึกษา 3.795 - .4139* 

(.036) 

0.4105* 

(.025) 

.3949 

  (0.225) 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา 

3.381 - - -.0034 

(.976) 

.0190 

(.948) 

ปริญญาตรี 3.384 - - - -.0156 

(.956) 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

3.400 - - - - 

ความทุมเทความ
พยายามเพ่ือทํา

ประโยชนใหกับองคกร 

ระดับ
การศึกษา  

มัธยมศึกษา
  

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ

หรือ
เทียบเทา 

ปริญญาตรี 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

 

4.088 3.592 3.795 3.381 

มัธยมศึกษา 4.088 - .4961* 

(.009) 

.3211 

(.067) 

-.1692 

  (.586) 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา 

3.592 - - -.1749 

(.109) 

.6653* 

(.018) 

ปริญญาตรี 3.795 - - - -.4904 

(.071) 

สูงกวา
ปริญญาตร ี

3.381 - - - - 
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ตารางท่ี 20 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท   

ASA Corrugated Container จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา   เปนรายคู  (ตอ) 

ความปรารถนาท่ีจะ
ดํารงไวซึ่งความเปน
สมาชิกขององคกร 

ระดับ
การศึกษา  

มัธยมศึกษา
  

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ

หรือ
เทียบเทา 

ปริญญาตร ี
สูงกวา

ปริญญาตร ี

3.400 3.418 4.088 3.592 

มัธยมศึกษา 3.400 - .5894* 

(.002) 

0.5322* 

(.002) 

.2410 

  (0.429) 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา 

3.418 - - .0573 

(.592) 

.3484 

(.205) 

ปริญญาตรี 4.088 - - - -.2912 

(0274) 

สูงกวา
ปริญญาตร ี

3.592 - - - - 

รวม 

ระดับ
การศึกษา  

มัธยมศึกษา
  

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ

หรือ
เทียบเทา 

ปริญญาตร ี
สูงกวา

ปริญญาตร ี

4.257 3.762 3.308 2.718 

มัธยมศึกษา 4.257 - .4996* 

(.002) 

0.4160* 
(.006) 

.1385 

  (0.604) 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา 

3.762 - - -.0836 

(.002) 

.3612 

(.134) 

ปริญญาตรี 3.308 - - - -.2776 

(.234) 

สูงกวา
ปริญญาตร ี

2.718 - - - - 
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 จากตารางที่ 20 เมื่อทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท ASA Corrugated Container จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา  เปนรายคู พบวา  

 ระดับการศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 
คู ไดแก ระดับการศึกษามัธยมศึกษามีความผูกพันตอองคกรมากกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเทา และปริญญาตรี  เมื่อวิเคราะหตามองคประกอบหลักแตละดาน พบวา 

ความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร พบวา ระดับ
การศึกษาตอระดับการศึกษาตางๆ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีจํานวน  2 คู ไดแก มัธยมศึกษามีความผูกพันตอองคกรมากกวาประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา และปริญญาตรี 

ความทุมเทความพยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร พบวา ระดับการศึกษาตอ
ระดับการศึกษาตางๆ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
จํานวน2 คู ไดแก มัธยมศึกษา มีความผูกพันตอองคกรมากกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทามีความผูกพันตอองคกรมากกวาสูงกวาปริญญาตรี 

ความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร พบวา ระดับการศึกษาตอ
ระดับการศึกษาตางๆ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
จํานวน  2 คูไดแก มัธยมศึกษา มีความผูกพันตอองคกรมากกวา ประกาศนีย บัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเทา และปริญญาตรี 

สมมติฐานท่ี 1.4 สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไดดังนี ้
กกกกกกกก  สมมติฐานหลัก (H0): สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Containerจํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไมแตกตาง
กัน 
กกกกกกกก  สมมติฐานรอง (H1): สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานแตกตางกัน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 

ตารางท่ี 21 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated 

Container จํากัด จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

 

ตัวแปรตาม สถานภาพ N  S.D. F Sig. 
ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความเชื่อมั่นและ
การยอมรับ

เปาหมายและความ
ตองการขององคกร 

โสด 94 3.427 .669 .121 .886 ไมแตกตาง 

สมรส 61 3.396 .547 

หยา/
หมาย/

แยกกันอยู 

3 3.556 .585 

รวม   158 3.418 .620 

ความทุมเทความ
พยายามเพ่ือทํา
ประโยชนใหกับ
องคกร 

โสด 94 3.781 .596 .833 .437 ไมแตกตาง 

สมรส 61 3.714 .619 

หยา/
หมาย/

แยกกันอยู 

3 4.143 .515 

รวม 158 3.762 .604 

ความปรารถนาท่ี
จะดํารงไวซึ่งความ
เปนสมาชิกของ
องคกร 

 

โสด 94 2.722 .597 2.950 .055 ไมแตกตาง 

สมรส 61 2.940 .572 

หยา/
หมาย/

แยกกันอยู 

3 3.111 .585 

รวม 158 2.813 .594 
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ตารางท่ี 21 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated   
Container จํากัด จําแนกตามสถานภาพการสมรส (ตอ) 

 

ตัวแปรตาม สถานภาพ N  S.D. F Sig. 
ทดสอบ
สมมติฐาน 

รวม 

โสด 94 3.335 .535 .516 .598 ไมแตกตาง 

สมรส 61 3.369 .498 

หยา/
หมาย/

แยกกันอยู 

3 3.632 .555 

รวม 158 3.354 .519 

 

จากตารางที่ 21 การวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท ASA Corrugated Container จํากัด  โดยภาพรวมพบวา  สถานภาพการสมรสไมมีความ
แตกตางกัน  เมื่อจําแนกตามดาน  พบวา ไมมีความแตกตางกันทั้งความเช่ือมั่นและการยอมรับ
เปาหมายและความตองการขององคกร   ความทุมเทความพยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร  
และความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

สมมติฐานท่ี 1.5 ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 
กกกกกกกก  สมมติฐานหลัก (H0): ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไม
แตกตางกัน 
กกกกกกกก  สมมติฐานรอง (H1): ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานแตกตาง
กัน 
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ตารางท่ี 22 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated 

Container จํากัด จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

 

ตัวแปรตาม 
ประสบการณ
การทํางาน 

N  S.D. F Sig. 
ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความเชื่อม่ันและ
การยอมรับ
เปาหมายและความ
ตองการขององคกร 

 

นอยกวา 1 ป 19 3.368 .568 .950 .418 ไมแตกตาง 

1 - 2 ป 21 3.389 .663 

2 - 5 ป 56 3.333 .706 

มากกวา 5 ป 62 3.519 .531 

รวม 158 3.418 .620 

ความทุมเทความ
พยายามเพื่อทํา
ประโยชนใหกับ
องคกร 

นอยกวา 1 ป 19 3.865 .435 8.178 .000* แตกตาง 

1 - 2 ป 21 3.408 .713 

2 - 5 ป 56 3.597 .560 

มากกวา 5 ป 62 4.000 .552 

รวม   158 3.762 .604 

ความปรารถนาท่ี
จะดํารงไวซึ่งความ
เปนสมาชิกของ
องคกร 

 

นอยกวา 1 ป 19 2.912 .349 9.578 .000* แตกตาง 

1 - 2 ป 21 2.556 .445 

2 - 5 ป 56 2.586 .674 

มากกวา 5 ป 62 3.075 .506 

รวม 158 2.813 .594 

รวม 

นอยกวา 1 ป 19 3.407 .393 6.926 .000* แตกตาง 

1 - 2 ป 21 3.133 .548 

2 - 5 ป 56 3.195 .543 

มากกวา 5 ป 62 3.556 .450 

รวม   158   3.354   .519 
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จากตารางท่ี 22 การวิเคราะหความแตกตางของของความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด  ดานประสบการณทํางานโดยภาพรวม  พบวามี
ความแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามรายดาน  พบวา ไมมีความแตกตางกันในดานความเช่ือมั่นและการ
ยอมรับเปาหมาย    สวนความทุมเทความพยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร และ ความ
ปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 23 

ตารางท่ี 23 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท    

ASA Corrugated Container จํากัด จําแนกตามประสบการณในการทํางานเปนรายคู 

ความเชื่อม่ันและ
การยอมรับ

เปาหมายและความ
ตองการของ
องคกร 

ประสบการณ
ในการทํางาน  

นอยกวา 
1 ป  

1 - 2 ป 
 

2 - 5 ป มากกวา 5 ป 

3.368 3.389 3.333 3.519 

นอยกวา 1 ป
  

3.368 - -.0205 

(.917) 

.0351 

(832) 

-.1504 

  (0.356) 

1 - 2 ป 
 

3.389 - - .0556 

(.727) 

-.1299 

(.408) 

2 - 5 ป 3.333 - - - -.1855 

(.107) 

มากกวา 5 ป 3.519 - - - - 

ความทุมเทความ
พยายามเพื่อทํา
ประโยชนใหกับ

องคกร 

ประสบการณ
ในการทํางาน  

นอยกวา 
1 ป  

1 - 2 ป 
 

2 - 5 ป มากกวา 5 ป 

3.865 3.408 3.597 4.000 

นอยกวา 1 ป
  

3.865 - .4565* 

(.012) 

.2677 

(.077) 

-.1353 

  (.363) 

1 - 2 ป 
 

3.408 - - -.1888 

(.195) 

-.5918* 

(.000) 

2 - 5 ป 3.597 - - - -.4031* 

(.000) 

มากกวา 5 ป 4.000 - - - - 
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ตารางท่ี 23 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated Container จํากัด จําแนกตามประสบการณในการทํางานเปนรายคู 
(ตอ) 

 

ความปรารถนาท่ี
จะดํารงไวซึ่งความ
เปนสมาชิกของ

องคกร 

ประสบการณ
ในการทํางาน  

นอยกวา 
1 ป  

1 - 2 ป 
 

2 - 5 ป มากกวา 5 ป 

2.912 2.556 2.586 3.075 

นอยกวา 1 ป
  

2.912 - .3567* 

(.043) 

.3260* 

(.027) 

-.1630 

  (.261) 

1 - 2 ป 
 

2.556 - - .0308 

(.828) 

-.5197* 

(.000) 

2 - 5 ป 2.586 - - - -.4890* 

(.000) 

มากกวา 5 ป 3.075 - - - - 

 

 

 

 

รวม 

ประสบการณ
ในการทํางาน  

นอยกวา 
1 ป  

1 - 2 ป 
 

2 - 5 ป มากกวา 5 ป 

3.407 3.133 3.195 3.556 

นอยกวา 1 ป
  

3.407 - .2744 

(.080) 

.2127 

(.106) 

-.1488 

  (.251) 

1 - 2 ป 
 

3.133 - - .0617 

(.625) 

-.4232* 

(.001) 

2 - 5 ป 3.195 - - - -.3615* 

(.000) 

มากกวา 5 ป 3.556 - - - - 
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 จากตารางท่ี 23 เมื่อทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท ASA Corrugated Container จํากัด จําแนกตามประสบการณในการทํางานเปนรายคู พบวา  

ประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
มีจํานวน 2 คู ไดแก ประสบการณในการทํางาน 1 - 2 ป มีความผูกพันตอองคกรมากกวา 
ประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป และ ประสบการณในการทํางาน 2 - 5 ป ความผูกพันตอ
องคกรมากกวา ประสบการณในการทํางาน มากกวา 5 ป เมื่อวิเคราะหตามองคประกอบหลักแตละ
ดาน พบวา 

 ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร  พบวา 
ประสบการณในการทํางานตอประสบการณในการทํางานตางๆ มีความผูกพันตอองคกร ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร พบวา ประสบการณในการ
ทํางานตอประสบการณในการทํางานตางๆ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   มีจํานวน   3 คู ไดแก   ประสบการณในการทํางาน  นอยกวา 1 ป มีความ
ผูกพันตอองคกรมากกวา ประสบการณในการทํางาน 1 - 2 ป  ประสบการณในการทํางาน 1 - 2 ป 
ความผูกพันตอองคกรมากกวา ประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป และประสบการณในการ
ทํางาน 2 - 5 ป  มีความผูกพันตอองคกรมากกวา ประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป 

 ความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร พบวา ประสบการณใน
การทํางานตอประสบการณในการทํางานตางๆ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   มีจํานวน   4 คู ไดแก   ประสบการณในการทํางาน  นอยกวา 1 ป มี
ความผูกพันตอองคกรมากกวา ประสบการณในการทํางาน 1 - 2 ป  และ2 - 5 ป  

 ประสบการณในการทํางาน 1 - 2 ป ความผูกพันตอองคกรมากกวา ประสบการณใน
การทํางานมากกวา 5 ป  

 และประสบการณในการทํางาน 2 - 5 ป  มีความผูกพันตอองคกรมากกวา 
ประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป 
สมมติฐานท่ี 1.6 รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA 
Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไดดังนี้ 
                  สมมติฐานหลัก (H0): รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท ASA Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไมแตกตางกัน 
                  สมมติฐานรอง (H1): รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บรษิัท ASA Corrugated Container จํากัด แตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานแตกตางกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 24 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated 

Container จํากัด จําแนกตามรายไดตอเดือน 

ตัวแปรตาม เงินเดือนตอเดือน N  S.D. F Sig. 
ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความเช่ือมั่นและการ
ยอมรับเปาหมายและ
ความตองการของ
องคกร  

ต่ํากวา 10,000 บาท    25 3.553 .509 .589 .623 ไมแตกตาง 

10,000 – 15,000 บาท 69 3.418 .721 

15,001– 20,000 บาท 32 3.391 .634 

20,001 บาทขึน้ไป  32 3.339 .426 

รวม 158 3.418 .620 

ความทุมเทความ
พยายามเพ่ือทํา
ประโยชนใหกับ
องคกร 

ต่ํากวา 10,000 บาท    3.646 .474 1.761 .157 ไมแตกตาง 

10,000 – 15,000 บาท 3.687 .671 

15,001– 20,000 บาท 3.839 .601 

20,001 บาทขึน้ไป  3.937 .512 

รวม 3.762 .604 

ความปรารถนาท่ีจะ
ดํารงไวซ่ึงความเปน
สมาชิกขององคกร 

ต่ํากวา 10,000 บาท    2.747 .525 2.439 .067 ไมแตกตาง 

10,000 – 15,000 บาท 2.698 .616 

15,001– 20,000 บาท 2.938 .699 

20,001 บาทขึน้ไป  2.990 .417 

รวม 2.813 .594 

รวม 

ต่ํากวา 10,000 บาท    3.333 .410 .856 .465 ไมแตกตาง 

10,000 – 15,000 บาท 3.290 .581 

15,001– 20,000 บาท 3.413 .565 

20,001 บาทขึน้ไป  

รวม   

                 จากตารางท่ี 24 การวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท ASA Corrugated Container จํากัด  โดยภาพรวมพบวา รายไดตอเดือนไมมีความแตกตางกัน  
เมื่อจําแนกตามดาน พบวาไมมีความแตกตางกันท้ังความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความ
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ตองการขององคกร ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกรและความปรารถนาที่
จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

                  สรุปสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container 

จํากัด ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณในการทํางานและรายไดที่
แตกตางกัน  มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน สามารถสรุปเปนสรุปสมมติฐานยอยได ดังน้ี 

ตารางท่ี 25 สรุปสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของของพนักงานบริษัท ASA Corrugated 

 Container จํากัดท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

  สมมติฐานท่ี 1 ผลการวิจัย 

1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA 
Corrugated   Container จํากัด  แตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน 

1.2 อายุที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA 
Corrugated   Container จํากัด  แตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน 

1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated   Container จํากัด  แตกตางกัน 
แตกตางกัน 

1.4 สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท ASA Corrugated   Container จํากัดแตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน 

1.5 ประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated   Container จํากัด แตกตางกัน 

แตกตางกัน 

1.6 รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

ASA Corrugated   Container จํากัดแตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน 

จากตารางท่ี 25 สรุปผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated  Container เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส รายไดตอเดือนไมมีความแตกตางกันในเร่ืองความผูกพันตอองคกร  สวนดาน
ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันในเร่ืองความ
ผูกพันตอองคกร 
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ตอนท่ี 6 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 
สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทํางน ไดแก คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม    สภาพการ
ทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล  ความกาวหนาและ
ความม่ันคงในงาน  การบูรณาการทางสังคม  ประชาธิปไตยในองคกร  ความสมดุลระหวางงาน
กับชีวิตสวนตัว  และลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม มีความสัมพันธกับความผูกพันของ
องคกร ของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด  เขียนเปนสมมติฐานยอยได ดังน้ีคือ 
สมมติฐานท่ี 2.1 คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท โดยรวมสามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 
  สมมติฐานหลัก (H0): คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานบริษัท โดยรวม 
 สมมติฐานรอง (H1): คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานบริษัท โดยรวม 

ตารางท่ี 26  แสดงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานมีและความผูกพันตอองคของ   
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัดโดยรวม 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ p-value ความสัมพันธ 

 ( r ) 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 0.316** 0.00 นอย 

2.สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ 0.307** 0.00 นอย 

3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล 0.488** 0.00 นอย 

4.ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 0.441** 0.00 นอย 

5.การบูรณาการทางสังคม 0.199** 0.00 แทบจะไมมี 
6.ประชาธิปไตยในองคกร 0.328** 0.00 นอย 

7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 0.448** 0.00 นอย 
8.ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 0.612** 0.00 ปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม 0.602** 0.00 ปานกลาง 

** p = 0.01 
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 จากตารางท่ี 26 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท โดยรวม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.602) 
                  เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตการทํางานเปนรายดาน พบวา การบูรณาการทางสังคมมีแทบจะ
ไมมีความสัมพันธเชิงบวกโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.199) คาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ
ของบุคล  ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  ประชาธิปไตยในองคกร และความสมดุลระหวาง
งานกับชีวิตสวนตัว มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.316, 0.307, 0.488, 0.44, 0.328 และ 
0.448  ตามลําดับ)  สวนลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปาน
กลางกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(r = 0.612)   ตามลําดับ   
 
สมมติฐานท่ี 2.2 คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธตอความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมาย
และความตองการขององคกร  สามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 
                  สมมติฐานหลัก (H0): คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไมมีความสัมพันธตอความเช่ือมั่นและ
การยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร 
                  สมมติฐานรอง (H1): คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธตอความเช่ือมั่นและการ
ยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร 
 

ตารางท่ี 27  แสดงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานมีและความผูกพันตอองค  ของ
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัดในดานความเชื่อมั่นและการยอมรับ
เปาหมายและความตองการขององคกร 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ p-value ความสัมพันธ 

 ( r ) 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 0.281** 0.00 นอย 

2.สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ 0.263** 0.00 นอย 

3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล 0.483** 0.00 นอย 
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ตารางท่ี 27  แสดงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานมีและความผูกพันตอองค  ของ  
พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัดในดานความเช่ือมั่นและการยอมรับ
เปาหมายและความตองการขององคกร (ตอ) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ 

( r ) 

p-value ความสัมพันธ 

4.ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน    0.390**   0.00 นอย 

5.การบูรณาการทางสังคม 0.351** 0.00 นอย 

6.ประชาธิปไตยในองคกร 0.341** 0.00 นอย 

7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 0.462** 0.00 ปานกลาง 
8.ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 0.574** 0.00 ปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม 0.586** 0.00 ปานกลาง 

** p = 0.01 

 จากตารางท่ี 27 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท   ในดานความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความ
ตองการขององคกร  ภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคกร   

ของพนักงานบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.586) 

                  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว  และ
ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันตอ
องคกร  ของพนักงานบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.462, 0.574)   สวน
คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม   สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ  โอกาสในการ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคล  ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  การบูรณาการทางสังคม และ
ประชาธิปไตยในองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.281, 0.263, 0.483, 0.390, 0.351 และ 
0.341)  ตามลําดับ   

 
สมมติฐานท่ี 2.3  คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธตอความทุมเทความพยายามเพ่ือทํา
ประโยชนใหกับองคกร  สามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 



89 

 สมมติฐานหลัก (H0): คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไมมีความสัมพันธตอความทุมเท
ความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร 
                  สมมติฐานรอง (H1): คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธตอความทุมเทความ
พยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร 

ตารางท่ี 28  แสดงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานมีและความผูกพันตอองคของ  
พนักงาน ในดานความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ p-value ความสัมพันธ 

 ( r ) 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 0.169** 0.00 แทบจะไมมี 
2.สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ 0.237** 0.00 นอย 

3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล 0.340** 0.00 นอย 

4.ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 0.290** 0.00 นอย 

5.การบูรณาการทางสังคม 0.210** 0.00 นอย 

6.ประชาธิปไตยในองคกร 0.174** 0.00 แทบจะไมมี 
7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 0.339** 0.00 นอย 
8.ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 0.448** 0.00 นอย 

คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม 0.413** 0.00 นอย 
** p = 0.01 

                  จากตารางท่ี 28 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมกับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ในดานความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับ
องคกร  ภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับความผูกพันตอองคกร  ของพนักงาน
บริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.413) 

                  เ ม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานคาตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม  และ
ประชาธิปไตยในองคกร แทบจะไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกร  ของพนักงาน
บริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.169, 0.174)  สวนสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย
สงเสริมสุขภาพ   โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  

การบูรณาการทางสังคม  ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว  และลักษณะงานท่ีเปนประโยชน
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ตอสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับความผูกพันตอองคกร  ของพนักงานบริษัท อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.237, 0.340, 0.290, 0.210, 0.339 และ 0.448  ) 

 

สมมติฐานท่ี 2.4 คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธตอความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปน
สมาชิกขององคกร  สามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 
 สมมติฐานหลัก (H0): คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไมมีความสัมพันธตอความปรารถนา
ที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร 

                  สมมติฐานรอง (H1): คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธตอความปรารถนาท่ีจะ
ดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร 

ตารางท่ี 29  แสดงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานมีและความผูกพันตอองค   ของ       
พนักงาน ในดานความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ p-value ความสัมพันธ 

 ( r ) 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 0.380** 0.00 นอย 

2.สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ 0.296** 0.00 นอย 

3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล 0.445** 0.00 นอย 

4.ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 0.470** 0.00 ปานกลาง 
5.การบูรณาการทางสังคม 0.213** 0.00 นอย 

6.ประชาธิปไตยในองคกร 0.345** 0.00 นอย 

7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 0.357** 0.00 นอย 
8.ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 0.563** 0.00 ปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม 0.566** 0.00 ปานกลาง 
** p = 0.01 

 จากตารางท่ี 29 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ในดานความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิก
ขององคกร  ภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r =0 .566) 
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  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  และ
ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม  มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.470 และ 0.563 )  สวน 
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ  โอกาสในการ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคล การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองคกร และ ความสมดุล
ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.380 , 0.296, 0.445, 0.213, 0.345และ 

0.357)   

  
ตารางท่ี 30 สรุปสมมติฐานการวิจัยที่ 2 คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคกรของพนักงาน ASA Corrugated Container จํากัด 
 

  สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิจัย 

2.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานบริษัท โดยรวม 

มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับปานกลาง  

2.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานบริษัท ดานความเช่ือมั่นและการ
ยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร 

มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับปานกลาง  

2.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานบริษัท ดานความทุมเทความ
พยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร 

มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับนอย 

2.4 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานบริษัท ดานความปรารถนาท่ีจะ
ดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร 

มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับปานกลาง  

 

 จากตารางท่ี 30 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธของการคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทในภาพรวม พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม
มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคกร   
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 ในภาพรวม  พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปาน
กลางกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานความ
เชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร และดานความปรารถนาท่ีจะดํารงไว
ซึ่งความเปนสมาชิกขององคกรมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานบริษัท   สวนดานความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกรมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท   
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท  ASA Corrugated Containerจํากัด เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Containerจํากัดและศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  

จํากัด  โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยคือพนักงานทุกระดับภายในบริษัท ASA Corrugated 

Container จํากัด จังหวัดชลบุรี จํานวน 158 คน เปนผูใหขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 สวน ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท และขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานบริษัท การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-

Test เพื่อวิเคราะหความแตกตางของตัวแปร และการวิเคราะหความสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Coefficient) สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 

1.  สรุปผลการวิจัย 
 1.1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container  จํากัด  สวน

ใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 116  คน คิดเปนรอยละ 73.4 มีชวงอายุ 24 – 33 ป มีจํานวน 105  คน คิด
เปนรอยละ 66.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 62.0 มีสถานภาพ
สมรส มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 59.5  มี มีประสบการณการทํางานมากกวา 5 ป มีจํานวน          
62 คน คิดเปนรอยละ 39.12 มีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 
43.70 
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 1.2 คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container  จํากัด  

โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา พนักงานบริษัท มีคุณภาพชีวิต
การทํางานระดับมาก 2 ดาน ระดับปานกลาง 5 ดาน และระดับนอย  1 ดาน  โดยมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในดานสภาพการทํางานท่ีปลอดและภัยสงเสริมสุขภาพ  และในดานการบูรณาการทางสังคม
มากท่ีสุด ใหความสําคัญในดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวอยูในอันดับรองลงมา           
และมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม นอยที่สุด โดยมีรายละเอียด
แตละดานดังนี้ 
 1.2.1 คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว พบวา พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัดมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในระดับนอยทั้ง 4 ขอ โดยท่ีในเร่ืองทานไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถของทานมากท่ีสุด เร่ืองทานไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบรองลงมา และเร่ืองทานไดรับคาตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือเทียบกับผูรวมวิชาชีพเดียวกัน
ในองคกรอ่ืน นอยที่สุด  

1.2.2 สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับมาก           
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวาพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container  จํากัด  มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานในระดับมาก 5 ขอ  และระดับปานกลาง 1 ขอโดยที่ในเร่ืองสถานที่ทํางานของทาน
มีความสวางปลอดโปรงและอากาศถายเทสะดวกมากท่ีสุด เร่ืองสถานที่ทํางานของทานมีแสงสวาง
เพียงพอรองลงมา และเร่ืองท่ีทํางานของทานมีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางานอยาง
เพียงพอและเหมาะสมนอยที่สุด  

1.2.3 โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง          
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวาพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด มีคุณภาพชีวิต
การทํางานในระดับมาก 2 ขอ  และระดับปานกลาง 3 ขอ  โดยมีเร่ืองทานมีความกระตือรือรน
อยากจะปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอมากที่สุด เร่ืองทานมีโอกาสใชความสามารถและทักษะในการ
ทํางานอยางเต็มที่รองลงมา)และในเร่ืององคกรมีการปรับปรุงและนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการ
ทํางานอยูตลอดเวลานอยที่สุด  
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1.2.4 ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง            
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวาพนักงานบริษัท ASA Corrugated Containerจํากัด มีคุณภาพชีวิต
การทํางานในระดับมาก 2 ขอ ปานกลาง 1 ขอ และนอย 1 ขอ โดยในเร่ืองทานมีโอกาสไดรับ
มอบหมายงานท่ีใชความสามารถมากข้ึนความรับผิดชอบมากข้ึนมากท่ีสุด  เร่ืองผูบังคับบัญชาให
การสนับสนุนทานในการแสวงหาความกาวหนาในการทํางานรองลงมาและเร่ืองทานมีการเลื่อน
ขั้นไปตําแหนงที่สูงข้ึนนอยที่สุด  

1.2.5 การบูรณาการทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว 
พบวา พนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด มีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับมาก 3 
ขอ  และปานกลาง 3 ขอ  โดยเร่ืองมีบรรยากาศในการทํางานท่ีเปนกันเองมากท่ีสุด เร่ืองทานเขา
รวมกิจกรรมตางๆของบริษัทเสมอรองลงมา และในเร่ืองทานมีเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาท่ี
สามารถปรึกษาเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวไดนอยที่สุด  

1.2.6 ประชาธิปไตยในองคกรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอแลว พบวา พนักงานบริษัท ASA Corrugated Containerจํากัด มีคุณภาพชีวิตการทํางานระดับ
ปานกลาง 4 ขอ  และระดับนอย  1 ขอ  โดยที่ เร่ืองผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะมากที่สุด เร่ืองผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคและยุติธรรมในการทํางานรองลงมา 
และเร่ืององคกรมีการสอบถามความคิดเห็นของทานเพ่ือไปปรับปรุงแกไขสภาพการทํางานนอย
ที่สุด  

1.2.7 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง            
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พนักงานบริษัท ASA Corrugated Containerจํากัด  มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานระดับปานกลาง 4 ขอ  และระดับมาก  1 ขอ  โดยที่เร่ืองชีวิตครอบครัวและชีวิตการ
ทํางานไมเปนอุปสรรคตอกันมากท่ีสุด เร่ืองทานแบงเวลาสําหรับงาน ชีวิตครอบครัวและกิจกรรม
อ่ืนๆไดอยางเหมาะสม รองลงมาและเร่ืองทานมีเวลาในการพักผอนอยางเพียงพอท่ีบานหลังเลิกงาน
หรือวันหยุดนอยที่สุด  

1.2.8 ลักษณะงานที่ เปนประโยชนตอสังคม   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง          

เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวาพนักงานบริษัท ASA Corrugated Containerจํากัด มีคุณภาพชีวิต
การทํางานในระดับปานกลาง 6 ขอ  และระดับมาก  1 ขอ  โดยท่ีเร่ืองทานมีความเสียสละและยินดี
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ที่จะมีสวนรวมในการทําประโยชนใหกับสังคมมากท่ีสุด เร่ืองครอบครัวของทานใหการสนับสนุน
และภูมิใจที่ทานทํางานกับองคกรรองลงมาและเร่ืององคกรทําโอกาสใหกับสังคมอยูเสมอและทาน
มีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนใหกับสังคมนอยที่สุด  
 1.3 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Containerจํากัด ใน
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา  พนักงานบริษัท  ASA 

Corrugated Container  จํากัด  มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก  2 ดาน ระดับปานกลาง  1 
ดาน โดยมีความผูกพันตอองคกรในดานความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร
มากท่ีสุด ดานความเชื่อม่ันและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกรอยูในอันดับ
รองลงมา และในดานความปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกรนอย โดยมี
รายละเอียดแตละดานดังน้ี 

 1.3.1 ดานความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พนักงานบริษัท  ASA Corrugated 

Containerจํากัด  มีความผูกพันตอองคกรในระดับมาก 3 ขอ ระดับปานกลาง 3 ขอ โดยที่ในเร่ือง
ทานเต็มใจปฏิบัติงานตามนโยบายขององคกรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคองคกรมากท่ีสุด เร่ืองทาน
ยอมรับและปฏิบัติตามคํานิยมหรือวัฒนธรรมการทํางานขององคกรรองลงมา เร่ืองเปาหมายของ
องคกรสอดคลองกับความคิดของทานนอยที่สุด  

 1.3.2 ดานความทุมเทความพยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวาพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด  มี
ความผูกพันตอองคกรในระดับมากทุกขอ  ทั้ง 7 ขอ ขอ โดยที่ในเร่ืองทานทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
เสร็จตรงตามเวลาที่กําหนดทุกคร้ังมากท่ีสุด เร่ืองทานมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อจะสามารถ
ทํางานใหองคกรกาวหนารองลงมา และเร่ืองเมื่อถึงเวลาเลิกงานแตยังไมเสร็จงานทานก็เต็มใจจะอยู
เพื่อทํางานตอจนเสร็จหรือนํากลับไปทําตอที่บานนอยที่สุด 

 1.3.3 ดานความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร  โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวาพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  

จํากัด  มีความผูกพันตอองคกรในระดับปานกลาง 5 ขอ  มีความผูกพันตอองคกรในระดับนอย 1 ขอ  
โดยท่ีเร่ืองทานรูสึกหวงใยในความเขมแข็งขององคกรมากท่ีสุด เร่ืองทานมีความสนใจและหวงใย
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ตออนาคตขององคกร เมื่อองคกรเกิดปญหารองลงมา เร่ืองทานรูสึกพอใจในสวัสดิการและการดูแล
ที่ไดรับจากองคกร นอยที่สุด  
 1.4 สรุปผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกร โดยรวมของ
พนักงานบริษัท  ASA Corrugated Containerจํากัด  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ  อายุ  
สถานภาพสมรส  และ รายได   ที่แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกันในเร่ืองความผูกพันตอองคกร
โดยรวมของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Containerจํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนดานระดับการศึกษา   และประสบการณในการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความแตกตางกัน
ในเร่ืองความผูกพันตอองคกร โดยรวมของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียดแตละปจจัยสวนบุคคล ดังน้ี 

 1.4.1 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกร ของพนักงานบริษัท  ASA 

Corrugated Containerจํากัด จําแนกตามเพศ พบวา โดยรวมไมมีความแตกตางกัน ทั้งความผูกพัน
ตอองคกรโดยรวม  คือความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร   และ
ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร  แตมีความแตกตางกันในดานความ
ปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 1.4.2 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกร ของพนักงานบริษัท  ASA 

Corrugated Containerจํากัด จําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมไมมีความแตกตางกัน ทั้งความผูกพัน
ตอองคกรโดยรวม คือความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร ความ
ทุมเทความพยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคกรและความปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปน
สมาชิกขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 1.4.3 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกร ของพนักงานบริษัท  ASA 

Corrugated Containerจํากัด  จําแนกตามระดับการศึกษา  พบวาโดยรวมมีความแตกตางกัน ดาน
ความแตกตางกันในดานความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกรมามี
ความแตกตางกัน สวนความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร และ ความปรารถนา
ที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) พบวา 
พนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคู พบวา  
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 ระดับการศึกษาตางๆ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
จํานวน 2 คู ไดแก ระดับการศึกษามัธยมศึกษามีความผูกพันตอองคกรมากกวาประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา และปริญญาตรี  เมื่อวิเคราะหตามองคประกอบหลักแตละดาน พบวา ความ
เชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร พบวา ระดับการศึกษาตอระดับ
การศึกษาตางๆ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน   
2 คู ไดแก มัธยมศึกษา มีความผูกพันตอองคกรมากกวา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา และ
ปริญญาตรี ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร พบวา ระดับการศึกษาตอระดับ
การศึกษาตางๆ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน   
2 คู ไดแก มัธยมศึกษา มีความผูกพันตอองคกรมากกวา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทามีความผูกพันตอองคกรมากกวาสูงกวาปริญญาตรี ความ
ปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร  พบวา ระดับการศึกษาตอระดับการศึกษา
ตางๆ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน  2 คู
ไดแก มัธยมศึกษา มีความผูกพันตอองคกรมากกวา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา  และ
ปริญญาตรี 

 1.4.4 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกร ของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated 

Container  จํากัด  จําแนกตามสถานภาพสมรส  พบวา โดยรวมไมมีความแตกตางกัน ทั้งความ
ผูกพันตอองคกรโดยรวม  คือความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร   
ความทุมเทความพยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคกร  และความปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความ
เปนสมาชิกขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 1.4.5 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกร ของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated 

Container  จํากัด  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  พบวา โดยรวมไมมีความแตกตางกัน ทั้ง
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม  คือความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการของ
องคกร   ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร  และความปรารถนาที่จะดํารงไว
ซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) พบวา พนักงานบริษัท  ASA Corrugated 

Container  จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคู พบวา   
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 ประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
มีจํานวน 2 คู ไดแก ประสบการณในการทํางาน  1 - 2 ป มีความผูกพันตอองคกรมากกวา 
ประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป และ ประสบการณในการทํางาน 2 - 5 ป ความผูกพันตอ
องคกรมากกวา ประสบการณในการทํางาน มากกวา 5 ป เมื่อวิเคราะหตามองคประกอบหลักแตละ
ดาน พบวาความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร พบวา ประสบการณ
ในการทํางานตอประสบการณในการทํางานตางๆ มีความผูกพันตอองคกร ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร พบวา 
ประสบการณในการทํางานตอประสบการณในการทํางานตางๆ มีความผูกพันตอองคกร แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   มีจํานวน   3 คู ไดแก   ประสบการณในการทํางาน  นอย
กวา 1 ป มีความผูกพันตอองคกรมากกวา ประสบการณในการทํางาน 1 - 2 ป  ประสบการณในการ
ทํางาน 1 - 2 ป ความผูกพันตอองคกรมากกวา ประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป และ
ประสบการณในการทํางาน 2 - 5 ป  มีความผูกพันตอองคกรมากกวา ประสบการณในการทํางาน
มากกวา 5 ปความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร พบวา ประสบการณในการ
ทํางานตอประสบการณในการทํางานตางๆ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   มีจํานวน   4 คู ไดแก   ประสบการณในการทํางาน  นอยกวา 1 ป มีความ
ผูกพันตอองคกรมากกวา ประสบการณในการทํางาน 1 - 2 ป  และ2 - 5 ป ประสบการณในการ
ทํางาน 1 - 2 ป ความผูกพันตอองคกรมากกวา ประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป และ
ประสบการณในการทํางาน 2 - 5 ป  มีความผูกพันตอองคกรมากกวา ประสบการณในการทํางาน
มากกวา 5 ป 

 1.4.6 ความแตกตางของความผูกพันตอองคกร ของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated 

Containerจํากัด จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา โดยรวมไมมีความแตกตางกัน ทั้งความผูกพันตอ
องคกรโดยรวม คือความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร ความทุมเท
ความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร  และความปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิก
ขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 1.5 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Containerจํากัด  พบวาคุณภาพชีวิตการทํางาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 

โดยรวม มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  

จํากัด โดยรวม เชิงบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   (r = 0.602) เมื่อ
จําแนกคุณภาพชีวิตการทํางานเปนรายดาน  พบวาการบูรณาการทางสังคม มีแทบจะไมมี
ความสัมพันธเชิงบวกโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.199) คาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ
ของบุคล  ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  ประชาธิปไตยในองคกร และความสมดุลระหวาง
งานกับชีวิตสวนตัว มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.316, 0.307, 0.488, 0.44, 0.328 และ 
0.448  ตามลําดับ)  สวนลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปาน
กลางกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(r = 0.612  ตามลําดับ)  โดยมีรายละเอียดความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ASA 

Corrugated Container  จํากัด  แตละดานดังนี ้
 1.5.1 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมกับความผูกพันตอ
องคกร  ดานความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกร มีความสัมพันธเชิง
บวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.586) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา  พบวา ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอ
สังคม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคกร   ของพนักงานบริษัท 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.462, 0.574)   สวนคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  

สภาพการทํางานที่ปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ   โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล  

ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  การบูรณาการทางสังคม และประชาธิปไตยในองคกร มี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.281, 0.263, 0.483, 0.390, 0.351 และ 0.341) ตามลําดับ    

 1.5.2 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมกับความผูกพันตอ
องคกร  ดานความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร   มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0. 413)เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และประชาธิปไตยในองคกร แทบจะไมมีความสัมพันธเชิงบวก
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กับความผูกพันตอองคกร  ของพนักงานบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.169, 

0.174)  สวนสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ   โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุ
คล ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  การบูรณาการทางสังคม  ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต
สวนตัว  และลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับความ
ผูกพันตอองคกร  ของพนักงานบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.237, 0.340, 

0.290, 0.210, 0.339 และ 0.448  )ตามลําดับ   

 1.5.3 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมกับความผูกพันตอ
องคกร  ดานความปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร  มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0. 566) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  และลักษณะงานที่ เปนประโยชนตอสังคม   มี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.470 และ 0.563 )  สวนคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  

สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ  โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคล การบูรณา
การทางสังคม ประชาธิปไตยในองคกร และ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว  มี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.380 , 0.296, 0.445, 0.213, 0.345และ 0.357)   

2.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  
ASA Corrugated Containerจํากัด  โดยมีกลุมตัวอยางคือพนักงานทุกระดับภายในบริษัท ASA 
Corrugated Container จํากัด จํานวน 158 คน โดยเก็บขอมูลจากทุกคน ผูวิจัยอภิปรายผลเรียงตาม
วัตถุประสงคดังนี้ 
                  1. คุณภาพชีวิตการทํางานจากการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานทุก
ระดับภายในบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด  โดยรวม อยูในระดับปานกลาง สอดคลอง
กับงานวิจัยของการเกด อนันตนาวีนุสรณ (2552) การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีผลตอ
ความผูกพันองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในกลุมอุตสาหกรรมสุวินทวงศ  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลางและ
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สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ เอกรินทร ดาบทอง (2549) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัท เอ็กเซล ดิสทริบิวชั่น ไทย
แลนด จํากัด ผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพการทํางานของบุคลากรโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมหวัง โอชารส (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคการ ศึกษากรณี โรงเรียนนายรอยตํารวจ กลุมตัวอยางคือ ขาราชการ
ตํารวจในโรงเรียนนายรอยตํารวจ จํานวน 235 คน ผลการศึกษาวิจัย พบวา ในภาพรวม ขาราชการ
ตํารวจในโรงเรียนนายรอยตํารวจ  มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลางและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ เสรี สัจจะธีระกูล (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานเลนสสายตาในประเทศไทย กลุมตัวอยาง
คือ พนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 370 คน ผลการวิจัยพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการใน
โรงงานเลนสสายตาในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลางและขัดแยง
กับงานวิจัยของ จิราภรณ นอยนคร (2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ขนาด
ใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ภาพรวมทุกดานอยูในระดับดีและขัดแยงกับงานวิจัยของ พีระศิลป รัตนหิรัญกร (2553) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกร  กรณีศึกษาสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานใหญ พบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับสูง 

 1.1 คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  จากการศึกษา
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด  ดาน
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  โดยรวมอยูในระดับนอย  ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ ธีระพนธ 
มณีสุต (2552) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวาระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรมอยูในระดับปานกลางและสอดคลองกับงานวิจัยของ ดํารงฤทธิ์ จันทมงคล (2550)ศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรตออายุการทํางานของ
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พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ: กรณีศึกษา บริษัท เอส.

เอ็ม.วี. (ไทยแลนด) จํากัด จากความเห็นของพนักงานพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทน
ในการทํางานท่ีเพียงพออยูในระดับต่ํา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะพนักงานบริษัท ASA Corrugated 

Container จํากัด  รูสึกไมพอใจในอัตราเงินเดือนท่ีตนไดรับ และคิดวาไมยุติธรรมในคาตอบแทนที่
ไดรับเมื่อเทียบกับผูรวมวิชาชีพเดียวกันในองคกรอ่ืน อยางไรก็ตามเพ่ือใหพนักงานมีคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีดีขึ้น ทางบริษัทควรมีการเพ่ิมคาตอบแทนหรือควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหรางวัลแกผูที่ปฏิบัติงานดีเพื่อเปนแรงจูงใจใหพนักงานเกิดความมุงม่ันในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มที่  
 1.2  คุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดและภัยสงเสริมสุขภาพ  

จากการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 
ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากที่
ทางบริษัทไดยึดถือการสรางบรรยากาศในการทํางานเปนหลักพ้ืนฐานในการบริหารงาน โดยมีการ
กําหนดเปนแนวทางอยางชัดเจนโดยการสงเสริมใหพนักงานทํางานดวยความปลอดภัย จัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานใหพนักงานปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและรูสึก
อบอุนเสมือนครอบครัวเดียวกัน เสริมสรางการทํางานเปนทีมและสรางจิตสํานึกใหพนักงานมีวินัย
ในการปฏิบัติงาน  
 1.3  คุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล  จาก
การศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ดาน
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเปนผลมาจาก
พนักงานมีความกระตือรือรนอยากปฏิบัติงานและพนักงานมีโอกาสใชความสามารถและทักษะงาน
อยางเต็มท่ีแตทางบริษัทยังขาดการปรับปรุงและนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการทํางานและขาด
การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ขาดการจัดฝกอบรมและสัมมนาในเร่ืองตางๆ ใหกับ
พนักงาน เพราะฉะน้ันทางบริษัทควรมีการจัดการฝกอบรมและสัมมนาเร่ืองๆเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงานมากข้ึน เพื่อพนักงานจะไดใชความรูที่ไดรับมา
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความกาวหนาในการทํางานมากย่ิงข้ึน 
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 1.4  คุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  จากการศึกษา
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ดาน
ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะพนักงานมี
โอกาสไดรับงานท่ีใชความสามารถและความรับผิดชอบมากขึ้นแตพนักงานยังรูสึกว าไมมั่นคงใน
การทํางานเพราะวางานท่ีทําไปน้ันไดคาตอบแทนท่ีนอยและพนักงานท่ีปฏิบัติงานกับบริษัทงาน
เปนเวลานานยังไมมีการไดรับการเลื่อนขั้นไปตําแหนงท่ีสูงข้ึนทําใหพนักงานคิดวายังขาด
ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  
  1.5  คุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานการบูรณาการทางสังคม  จากการศึกษาพบวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ดานการบูรณาการ
ทางสังคม    โดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวาในแตละหนวยงานมีบรรยากาศการทํางานท่ีเปน
กันเอง มีความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับหัวหนางาน หัวหนางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น เพื่อนรวมงานมีสัมพันธอันดีตอกันพรอมชวยเหลือกันในการทํางาน มีการ
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเร่ืองการทํางานตอกันทําใหพนักงานมีความสนิทสนมกัน ซึ่งอาจสงท่ีดี
ผลตอการทํางานเปนทีมและการทํางานในอนาคต 
 1.6  คุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานประชาธิปไตยในองคกร จากการศึกษาพบวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ดานประชาธิปไตย
ในองคกร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมี
ความยุติธรรมและใหความเสมอภาคในการทํางาน มีการยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของพนักงาน แตไมมีการนําความคิดเห็นที่ใหไปปรับปรุงหรือแกไข สงผลใหพนักงานยังคิดวา
ประชาธิปไตยในองคกรยังอยูระดับปานกลาง ผูบริหารหรือหัวหนางานควรจะรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของพนักงานและนําความคิดเห็นท่ีไดมาน้ันมาปรับปรุงแกไขใหพนักงานรูสึกวา
ความคิดเห็นท่ีใหไปนั้นทางบริษัทเห็นความสําคัญและไดนําไปใชใหเกิดประโยชนจริง 
 1.7  คุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานความสมดุลระหวางงานกลับชีวิตสวนตัว  จาก
การศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ดาน
ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เปนผลมาจากพนักงานคิดวา
ชีวิตครอบครัวและการทํางานไมเปนอุปสรรคตอกัน แตพนักงานยังรูสึกวาขาดเวลาการพักผอนท่ี
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เพียงพอที่บานเวลาหลังเลิกงานหรือวันหยุด และเวลาจะลาจะลางานไปทําธุระหรือพักผอนยังทําได
ยากไมเปนอิสระ อาจเปนเพราะทางบริษัทมีการกําหนดวันลาหยุดหรือวันหยุดพักรอนใหกับ
พนักงานนอยไป ทําใหพนักงานยังรูสึกวาความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัวยังไมเปนท่ีนา
พอใจมากนัก 

                  1.8  คุณภาพชีวิตการทํางาน  ดานลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม จากการศึกษา
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ดานลักษณะ
งานที่เปนประโยชนตอสังคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะพนักงานมีความยินดีที่จะมีสวน
รวมในการทําประโยชนใหกับสังคมแตอาจเปนผลมาจากทางบริษัท ไมเคยจัดทํากิจกรรมตางๆ เพื่อ
พัฒนาชุมชนที่อยูในบริเวณใกลเคียง จึงทําใหเจาหนาท่ีไมมีสวนรวม ในการรณรงคเพื่อพัฒนา
ชุมชน 

                  จะเห็นไดวาพนักงานใหความสําคัญกับเร่ืองคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอาจ
เพราะมาจากเปนเร่ืองที่ใกลตัว และเปนสิ่งที่เปนรูปธรรมมากท่ีสุดทั้งยังเปนสิ่งที่พนักงานไดรับจาก
บริษัทเมื่อทํางาน นอกจากคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีพนักไดในแตละเดือนแลวสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ซึ่งมีแตความไมแนนอนทําใหพนักงานตองการความม่ันคงใน
งานรวมไปถึงตองการความเจริญกาวหนาในการทํางาน เพื่อเปนหลักประกันในการทํางาน 
กลาวคือคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพันธกับความกาวหนาและความม่ันคงใน
งาน เนื่องจากเมื่อพนักงานเขาทํางานในบริษัทไดระยะเวลาพอสมควรสิ่งท่ีพนักงานคาดหวังคือ 
ตนเองไดรับคาตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนซึ่งความกาวหนาในการทํางานน้ันสงผลใหพนักงานไดรับ
คาตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นรวมไปถึงความมั่นคงในงานก็จะม่ันคงข้ึนอีกดวย การทํางานของพนักงานใน
แตละวันตองใชเวลาการทํางานถึงวันละ 8 ชั่วโมง บางคร้ังอาจมากกวาน้ันสิ่งท่ีสําคัญอีกประการก็
คือ สภาพการทํางานท่ีปลอดและภัยสงเสริมสุขภาพและการบูรณาการทางสังคม การทํางานถึงแม
จะเครียดมาแคไหนแตหากบริษัทมีสภาพแวดลอมท่ีดีทั้งภายในและภายนอก มีหัวหนางานและ
เพื่อนรวมงานท่ีดีคอยใหคําแนะนําและปรึกษาได พนักงานก็จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ทําใหพนักงานมีความอยากท่ีจะทํางานใหกับบริษัทดวยความเต็มใจ 
                  2.  ความผูกพันตอองคกร จากการศึกษาพบวา  ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ พิชิต วงคสุนธิ (2553) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษา พบวา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มี
ความผูกพันตอองคการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และขัดแยงกับงานวิจัยของทัศนีย แกวสมนึก 

(2550) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของครู  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกผลการวิจัยพบวา ครูมีความผูกพัน
ตอองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขัดแยงกับงานวิจัยของ นิดาขวัญ รมเมือง(2554) ศึกษา
เร่ืองความผูกพันตอองคการของบุคลากร กรณีศึกษา โรงเรียนธิดาแมพระ  จังหวัดสุราษฎรธานี ผล
การศึกษา พบวาบุคลากรมีความผูกพันอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ เศรษฐพร  
เบญจศรีรักษ (2552) ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ผล
การศึกษา พบวา ระดับความผูกพันตอองคการของบุคลการในองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และขัดแยงกับงานวิจัยของสุจิน  พูลปน (2553) ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด
มูลนิธิสภาพคริสตจักรในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอ
องคการในภาพรวม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา พนักงานบริษัท  ASA 

Corrugated Container  จํากัด มีความผูกพันตอองคกรในดานความทุมเทความพยายามเพ่ือทํา
ประโยชนใหกับองคกรมากท่ีสุด และดานความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการ
ขององคกรรองลงมา และในดานความปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกรอยู
นอยที่สุด  
 2.1 ความผูกพันตอองคกร ดานความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความ
ตองการขององคกร จากการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคกร ดานความเช่ือมั่นและการยอมรับ
เปาหมายและความตองการขององคกรโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานยอมรับ
ในคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรท่ีปฏิบัติตามกันมาเพราะเห็นวาเปนสิ่งท่ีเหมาะสมและเต็มใจที่
จะปฏิบัติงานตามนโยบายขององคกรเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเพ่ือความม่ันคงและ
กาวหนาในงานของตน 
                  2.2 ความผูกพันตอองคกร ดานความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร 
จากการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคกร ดานความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับ
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องคกร โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานมีความรับผิดชอบและมีความต้ังใจใน
การทํางานหรือหนาท่ีที่ตนได รับมอบหมายใหดี  เพื่อใหตนเองและองคกรน้ันเกิดความ
เจริญกาวหนา และประสบความสําเร็จ 
 2.3 ความผูกพันตอองคกร ดานความปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกของ
องคกร จากการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคกร ดานความปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปน
สมาชิกขององคกรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะพนักงานรูสึกไมพอใจใน
คาตอบแทนและสวัสดิการท่ีตนไดรับและรูสึกวางานท่ีทําอยูนั้นยังไมคงไมมีความกาวหนา เมื่อมี
โอกาสที่จะไปปฏิบัติงานกับบริษัทอ่ืนที่มีความกาวหนามีความม่ันคง และมีเงินเดือนมากกวาท่ี
ไดรับอยูในปจจุบัน พนักงานจึงเลือกที่จะไปปฏิบัติงานกับบริษัทน้ันๆ เพราะมีคาตอบแทนและ
ความกาวหนาและม่ันคงในงานมากกวา 
 3.  ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated 

Container  จํากัด เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  และ รายได   
ที่แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกันในเร่ืองความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงานบริษัท  
ASA Corrugated Container  จํากัด  สวนดานระดับการศึกษา   และประสบการณในการทํางาน ที่
แตกตางกัน มีความแตกตางกันในเร่ืองความผูกพันตอองคกร โดยรวมของพนักงานบริษัท  ASA 

Corrugated Container ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธรรมศักดิ์  ดีสมศักดิ์ (2551)ไดศึกษาเร่ืองปจจัย
สวนบุคคลกับความผูกพันในองคกรของพนักงานโรงงานสยามไซเคิล อินดัสตรี ผลการศึกษา พบวา 
สวนปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพล และมีผลกับความผูกพันตอบริษัท ไดแก อายุการทํางานในโรงงาน
ปจจุบัน  โดยท่ีตัวแปรปจจัยสวนบุคคลอ่ืน ๆ คือ เพศ  ความรับผิดชอบทางการเงินตอครอบครัว จํานวน
บริษัทที่เคยรวมงานดวย และจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน ไมมีผลตอความผูกพันตอบริษัทและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ มนัสชัย  ปนโต (2551) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
และความผูกพันตอองคกรของบุคลากรภายในบริษัทไทยมารูจูน  จํากัด  ผลการวิจัยพบวา เมื่อทํา
การทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  พบวา ระดับการศึกษา 
ตําแหนง และประสบการณทํางานที่แตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมดานการควบคุมแตกตางกัน  

 4.  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด  พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
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ทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน โดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง 
เมื่อแยกเปนรายดานพบวาดานความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกรมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง ดานความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับ
องคกรมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย และดานความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปน
สมาชิกขององคกรมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ การ
เกด อนันตนาวีนุสรณ (2552) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ในกลุมอุตสาหกรรมสุวินทวงศ  จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนท้ังสิ้น 381 

คน ผลการวิจัยพบวา ระดับ คุณภาพชีวิตในการทํางานท้ัง 8 ดานมีความสัมพันธทางบวกระดับปาน
กลางกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปวีณา กรุงพลี (2552) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคกร ของเจาหนาท่ีสํานักกษาปณ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพ
ชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของเจาหนาท่ีสํานักกษาปณ  พบวา ในภาพรวมคุณภาพ
ชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระพนธ มณีสุต (2552) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพ
ชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ผลการวิจัยพบโดยรวมวาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร
และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลาสิณี เจนวณิชสถาพร (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพ
ชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุมบริษัทเทโรในประเทศ
ไทย ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ซึ่งแสดงใหเห็นวาถาเพ่ิมคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานใหสูงข้ึน ก็จะ
สงผลใหระดับความผูกพันตอองคกรสูงขึ้นตามดวย 
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3.  ขอเสนอแนะ 
                    3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
     จากการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container จํากัด สามารถนําขอมูลมาใชประโยชน
และเสนอแนะแนวทางการวางแผนพัฒนากลยุทธ ดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยรวมถึง
ดานอ่ืนๆใหเปนประโยชนตอองคกรในการสรางความผูกพันของบุคลากรดังตอไปนี้ 
  3.1.1 ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 ผลการวิจัยพบวาคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอยูในระดับนอย  พนักงานไม
พอใจกับคาตอบแทนท่ีไดรับ ฝายบริหารของบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ควรเพิ่ม
คาตอบแทนที่ยุติธรรมใหกับพนักงานบริษัท เมื่อเทียบกับผูรวมวิชาชีพเดียวกันในองคกรอ่ืนโดย
การจัดทําโครงสรางเงินเดือนของบริษัทและสํารวจเปรียบเทียบคาตอบแทนกับองคกรท่ีอยูในธุรกิจ
เดียวกัน เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันได 
       ผลการวิจัยพบวาสภาพการทํางานท่ีปลอดและภัยสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมาก แต
พนักงานคิดวาท่ีบริษัทยังขาดอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางานอยางเพียงพอและเหมาะสม  
ฝายบริหารของบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ควร จัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ทันสมัยเหมาะสมใหตรงตามความตองการของบุคลากร เพื่อใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกรมากยิ่งข้ึน 
       ผลการวิจัยพบวาโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลอยูในระดับปานกลาง 
พนักงานตองการใหมีการจัดอบรมและพัฒนาทักษะใหพนักงานอยางสม่ําเสมอและใหองคกรมีการ
ปรับปรุงและนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการทํางานอยูตลอดเวลา ฝายบริหารของบริษัท ASA 

Corrugated Container จํากัด ควรจัดใหมีการสัมมนาวิชาการหรือจัดการอบรมในหนวยงานท้ังใน
และนอกสถานท่ี เชนการจัดการความรูในองคกร เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีของบุคลากร ในการ
ทํางานลดความขัดแยงทางความคิด พรอมกับการจัดกิจกรรมใหกับบุคลากรในองคกร เชน กีฬา
สัมพันธ ชมรมหรือกลุมกิจกรรม ตามความเหมาะสม เพื่อสรางความรักสามัคคี  ตลอดจนการเนน
การทํางานเปนทีมอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 
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       ผลการวิจัยพบวาความกาวหนาและความม่ันคงในงานอยูในระดับปานกลาง พนักงาน
รูสึกวางานท่ีทําน้ันไมมีความกาวหนาและขาดความมั่นคงในการทํางาน ฝายบริหารของบริษัท 

ASA Corrugated Container จํากัด ควรสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมและพัฒนา
เสริมสรางทักษะความรูในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อใหไดรับการแตงต้ังและ
เลื่อนระดับอยางตอเนื่อง  มีความม่ันคงในการทํางาน  จึงเห็นควรดําเนินการพัฒนาบุคลากรใน
องคกร  มุงสรางคนเกง คนดี มีคุณธรรม และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ใหบุคลากรทุกคนไดมี
โอกาสเขารับการฝกอบรมพัฒนาและเสริมสรางทักษะความรู อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
    ผลการวิจัยพบวาการบูรณาการทางสังคมอยูในระดับมาก มีบรรยากาศการทํางานท่ีเปน
กันเองแตตองการเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาท่ีสามารถปรึกษาเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวได 
ฝายบริหารของบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ควรใชการบริหารเชิงกลยุทธ มี
เปาประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน  มีการจัดระบบการทํางานใหสอดคลองกับระเบียบและนโยบาย
ที่กําหนดข้ึนมา เพื่อใหบุคลากรของตนทํางานไดอยางสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
ลดปญหาความขัดแยงภายในระหวางผูรวมงาน การขามข้ันตอนการทํางาน  หรือความขัดแยง
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  ซึ่งเปนสิ่งหน่ึงท่ีทําใหบุคลากรเกิดความเบ่ือหนายใน
การทํางานและเกิดความรูสึกไมคอยผูกพันกับองคกร 
 ผลการวิจัยพบวาประชาธิปไตยในองคกรอยูในระดับปานกลาง พนักงานตองการให
องคกรมีการรับฟงและสอบถามความคิดเห็นเพ่ือไปปรับปรุงแกไขการทํางาน ฝายบริหารของ
บริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ควรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินงาน หรือการรวมกจิกรรมตางๆของหนวยงานน้ันๆ อยางเสมอภาค แมวากิจกรรมน้ันจะเปน
กิจกรรมเล็กๆเพื่อใหบุคลากรรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอหนวยงานจะทําใหเขาทุมเทกําลังกาย
และกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ กอใหเกิดความผูกพันตอองคกรอีกทางหนึ่ง 
      ผลการวิจัยพบวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวอยูในระดับปานกลาง 
พนักงานตองการเวลาพักผอนที่เพียงพอ และสามารถจะลาพักผอนได ผูบริหารบริษัท ASA 

Corrugated Container จํากัด ไมควรละเลยตอความรูสึกของบุคลากร อาจหาวิธีที่ปองกันหรือผอน
คลายความเครียดใหกับบุคลากร โดยใหเวลาในการพักผอนอยางเพียงพอแกพนักงานท่ีบานหลังเลิก
งานหรือวันหยุดโดยสามารถที่จะลางานไปทําธุระหรือพักผอนไดอยางอิสระ 
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       ผลการวิจัยพบวาลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมอยูในระดับปานกลาง องคกรยัง
ทําประโยชนใหกับสังคมนอยและพนักงานยังไมมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 
ฝายบริหารของบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ควรมีการทําโอกาสใหกับสังคมอาจ
รวมกับรวมกับองคกรสาธารณกุศล ดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผานการ
ประสานงานกับทุกหนวยงานในองคกร และหนวยงานภายนอกหลายภาคสวน  ตลอดจน
อาสาสมัคร และองคกรเอกชน ริเร่ิมและสานตอกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมในดานตางๆ  

ใหความสําคัญและคํานึงถึงลูกคา สิ่งแวดลอม ชุมชน สังคม พนักงาน  และผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งหมด สิ่งท่ีขาดไมได คือ การเปนบรรษัทภิบาล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญที่แสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมในระยะยาว 

3.1.2 ดานความผูกพันตอองคกร 
   ผลการวิจัยพบวาความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความตองการขององคกรอยู
ในระดับมาก พนักงานเต็มใจปฏิบัติงานตามเปาหมายขององคกร แตเปาหมายขององคกรไม
สอดคลองกับความตองการของพนักงาน ผูบริหารของบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด 

ควรใหคุณคาตอพนักงานโดยใหเวลาสําหรับการพูดคุยเกี่ยวกับงานท่ีแตละคนรับผิดชอบและทํา
ความเขาใจกับพนักงานใหมดวยการปฐมนิเทศใหพนักงานใหมไดรับทราบวาองคกรตองการอะไร
จากพวกเขาและพวกเขาจะไดรับอะไรเปนการตอบแทน 

 ผลการวิจัยพบวาความทุมเทความพยายามเพื่อทําประโยชนใหกับองคกรอยูในระดับ
มาก พนักงานทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จตรงเวลาท่ีกําหนดแตยังขาดการทุมเทความสามารถใน
การทํางานเม่ือถึงเวลาเลิกงานพนักงานไมเต็มใจจะอยูทํางานตอหรือนํางานกลับไปทําตอท่ีบาน 
ฝายบริหารของบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด ควรสรางแรงจูงใจกับบุคลากร โดยไม
จําเปนตองลงทุนมากมายเสมอไปบางคร้ังการจูงใจ โดยไมใชเงินอาจใหผลตอบแทนที่ดีกวา เชน 

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน การเตรียมโอกาสสําหรับความกาวหนาและเติบโตใหกับบุคลากร 
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน การจัดสิ่งแวดลอมในท่ีทํางานใหปลอดภัย  
 ผลการวิจัยพบวาความปรารถนาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกรอยูใน
ระดับปานกลาง พนักงานรูสึกไมพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ  ฝายบริหารของบริษัท  ASA 

Corrugated Container จํากัด ควรมีการปรับระบบท่ีเกี่ยวของกับคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
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การใหผลประโยชนที่เหมาะสมกับความตองการเชน โบนัส วันลาปวยลาหยุด การประกันสุขภาพ
การใหรางวัลบุคลากรท่ีมีอายุงานยาวนาน การใหรางวัลสําหรับผูที่ปฏิบัติงานดีเลิศ เปนตน
รวมท้ังการใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                    3.2 ขอเสนอแนะ ในการวิจัยคร้ังตอไป 
  3.2.1 เนื่องจากในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาคร้ังตอไป
อาจใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การทดลอง หรือวิธีการอ่ืนๆ เพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลในเชิงลึกมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะมีประโยชนในการนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานของของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด  โดยการสรางความ
รวมมือกันระหวางองคกรกับบุคลากรในองคกร  และใหองคกรเพิ่มการใหความสําคัญดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกร 
  3.2.2 เนื่องจากในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต
การทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท  ASA Corrugated Container  จํากัด  หาก
ตองการขยายผลของการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรใหลึกลงไปในรายละเอียด ควรศึกษา
เพิ่มเติมในดานความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับปจจัย สูความมีประสิทธิผลของ
องคกร เชน ความศรัทธาในอาชีพ อุดมการณในการทํางาน เปนตน เพื่อเปนการขยายผลของการ
วิจัยใหครอบคลุมในวงกวางมากยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงตัวแปรในทุกๆดาน 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 
 ASA Corrugated Container จํากัด   

------------------------------------------ 

คําชี้แจงเก่ียวกับแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน  
สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 

2. แบบสอบถามนี้ เพื่อใชประกอบการวิจัย ตองการทราบความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยมิ 
    ตองลงช่ือ เพื่อเก็บเปนความลับและประโยชนตอการวิเคราะห กรุณาตอบแบบสอบถาม 
    ทุกขอใหตรงตามความเปนจริง 
3. แบบสอบถามฉบับนี้ มุงศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอ   

องคกรของพนักงานบริษัท ASA Corrugated Container จํากัด  ซึ่งจะมีประโยชนในการนํา
ผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงองคกร 
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สวนที่ 1 แบบสอบเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย (          ) ในวงเล็บหนาขอความที่ทานตองการเลือก 

1. เพศ 
    (    )  1. หญิง     (    )  2. ชาย 
2. อายุ 
    (    )  1. ต่ํากวา 24 ป   (    )  2. 24 - 33 ป 
    (    )  3. 34 - 43 ป    (    )  4. มากกวา 43 ป 
3. ระดับการศึกษา 
   (    )  1. มัธยมศึกษา    (    )  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา 
   (    )  3. ปริญญาตรี   (    )  4. สูงกวาปริญญาตรี 
4. สถานภาพการสมรส 
   (    )  1. โสด                (    )  2. สมรส 
   (    )  3. หยา/หมาย/แยกกันอยู   
5. ประสบการณในการทํางาน 
   (    )  1. นอยกวา 1 ป               (    )  2. 1 - 2 ป 
   (    )  3. 2 - 5 ป                (    )  4. มากกวา 5 ป 
6. รายได  
   (    )   ต่ํากวา 10,000 บาท                 (    )  10,000 – 15,000 บาท  
   (    )   15,001– 20,000 บาท                     (    )   20,001 บาทขึ้นไป  
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ตอนท่ี 2    แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
คําแนะนํา โปรดอานขอความตอไปน้ีและทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1.คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
1.ทานพอใจกับอัตราเงินเดือนท่ีไดรับ 

     

2. ทานไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ 

     

3.ทานไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับความรูความสามารถของทาน 

     

4.ทานไดรับคาตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือเทียบกับผู
รวมวิชาชีพเดียวกันในองคกรอ่ืน 

     

2.สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ 
5. สถานท่ีทํางานของทานมีแสงสวางเพียงพอ 

     

6. สถานท่ีทํางานของทานมีความสวางปลอดโปรง
และอากาศถายเทสะดวก 

     

7. การออกแบบสถานท่ีทํางานทําใหทานรูสึก
ปลอดภัย 

     

8. ที่ทํางานของทานมีอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในการทํางานอยางเพียงพอและเหมาะสม 

     

9. อุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานตางๆอยูในสภาพ
พรอมใชงานเสมอ 
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
10.  อาคารและสถานท่ีทํางาน สะอาดสบายเหมาะ
กับการปฏิบัติงาน 

     

3.โอกาสในการพัฒนาสรรถภาพของบุคคล 
11.ทานมีโอกาสใชความสามารถและทักษะใน
การทํางานอยางเต็มท่ี 

     

12. องคกรมีการปรับปรุงและนําเทคโนโลยีใหมๆ
มาใชในการทํางานอยูตลอดเวลา 

     

13.องคกรมีการจัดอบรมและพัฒนาทักษะให
พนักงานอยางสมํ่าเสมอ 

     

14. ทานมีความกระตือรือรนอยากจะปฏิบัติงาน
อยางสมํ่าเสมอ 

     

15. ทานมีโอกาสใชความริเริ่มสรางสรรคในการ
ทํางาน 

     

4.ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 
16. ทานมีโอกาสไดรับมอบหมายงานที่ใชความ
สมารถมากข้ึนความรับผิดชอบมากข้ึน 

     

17. ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนทานในการ
แสวงหาความกาวหนาในการทํางาน 

     

18. ทานรูสึกมั่นคงในการทํางาน      

19. ทานมีการเลื่อนขั้นไปตําแหนงท่ีสูงข้ึน      
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
5.การบูรณาการทางสังคม 
20. มีบรรยากาศในการทํางานท่ีเปนกันเอง 

     

21. เพ่ือนรวมงานของทานมีความสามัคคีกัน      

22. ผูบังคับบัญชายอมรับฟงคิดเห็นของทานเสมอ      

23. ทานมีเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาท่ีสามารถ
ปรึกษาเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวได 

     

24. ทานเขารวมกิจกรรมตางๆของบริษัทเสมอ      

25. เมื่อพนักงานเกิดปญหาเพ่ือนที่ทํางานมัก
ชวยเหลือกันอยูเสมอ 

     

6.ประชาธิปไตยในองคกร 
26. ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคและยุติธรรมใน
การทํางาน 

     

27. ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

     

28. องคกรเปดโอกาสใหทานแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

     

29. ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทานเลือก
ปฏิบัติงานไดอยางอิสระ 
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
30. องคกรมีการสอบถามความคิดเห็นของทานเพ่ือไป
ปรับปรุงแกไขสภาพการทํางาน 

     

7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 
31.ทานแบงเวลาสําหรับงาน ชีวิตครอบครัวและ
กิจกรรมอ่ืนๆไดอยางเหมาะสม 

     

32. ทานมีเวลาในการพักผอนอยางเพียงพอท่ีบานหลัง
เลิกงานหรือวันหยุด 

     

33. ทานพอใจกับการใชเวลาในการทํางาน ครอบครัว 
สังคมและชีวิตสวนตัว 

     

34. ชีวิตครอบครัวและชีวิตการทํางานไมเปนอุปสรรค
ตอกัน 

     

35. ทานสามารถที่จะลางานไปทําธุระหรือพักผอนได
อยางอิสระ 

     

8.ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
36. ทานมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรที่เกี่ยวกับ
สังคม 

     

37. องคกรทําโอกาสใหกับสังคมอยูเสมอและทานมี
สวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนใหกับสังคม 

     

38. ทานมีความเสียสละและยินดีที่จะมีสวนรวมในการ
ทําประโยชนใหกับสังคม 

     

39. บุคคลท่ัวไปใหความรวมมือในกิจกรรมเพ่ือสังคมที่
องคกรจัดข้ึน 
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
40.ทานรูสึกวางานของทานมีประโยชนตอสวนรวม      
41. ครอบครัวของทานใหการสนับสนุนและภูมิใจ
ที่ทานทํางานกับองคกร 

     

42. องคกรไดทําประโยชนใหกับสังคมจนเปนที่
ยอมรับจากสังคมโดยรวม 

     

 

ตอนท่ี3    แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันองคกร 
คําแนะนํา โปรดอานขอความตอไปน้ีและทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1.ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและความ
ตองการขององคกร 
1.ทานเต็มใจปฏิบัติงานตามนโยบายขององคกรเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคองคกร 

     

2.ทานยอมรับและปฏิบัติตามคํานิยมหรือวัฒนธรรมการ
ทํางานขององคกร 

     

3.ทานมักพูดถึงความดีหรือความประทับใจขององคกร
ใหเพื่อนและผูอ่ืนฟงเสมอ 

     

4.ทานยอมรับงานท่ีหนวยงานมอบหมายใหรับผิดชอบ 
อยางเต็มท่ีแมจะไมตรงกับความสามารถของทาน 
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
5.เปาหมายขององคกรสอดคลองกับความคิดของทาน      

6.  ทานจะช้ีแจงดวยเหตุผลทันทีหากมีใครกลาวหา       
วิพากษวิจารณองคกรในทางท่ีไมถูกตอง 

     

2.ความทุมเทความพยายามเพ่ือทําประโยชนใหกับ
องคกร 
7.ทานทุมเทความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อองคกร 

     

8.ทานมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือจะสามารถทํางาน
ใหองคกรกาวหนา 

     

9.ทานทํางานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จตรงตามเวลาท่ี
กําหนดทุกคร้ัง 

     

10.ทานจะทําหนาท่ีใหดีใหองคกรบรรลุเปาหมายตาม      

11.ทานเต็มใจท่ีจะทุมเทกําลังความสามารถมากกวาปกติ
เพื่อชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ   

     

12.เมื่อถึงเวลาเลิกงานแตยังไมเสร็จงานทานก็เต็มใจจะ
อยูเพื่อทํางานตอจนเสร็จหรือนํากลับไปทําตอที่บาน 

     

13.ทานชวยประหยัดนํ้า ไฟฟา และคาใชจายใหกับ
องคกรสมํ่าเสมอ 

     

3.ความปรารถนาท่ีจะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกของ
องคกร 
14. ทานต้ังใจที่จะปฏิบัติงานในองคกรจนเกษียณอายุ
เพราะมีความผูกพันกับองค 
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
15.ทานรูสึกพอใจในสวัสดิการและการดูแลที่ไดรับจาก
องคกร 

     

16. ถึงแมวาทานจะมีโอกาสเปลี่ยนงานใหมที่มีระดับ
ตําแหนงและเงินเดือนใกลเคียงกับองคกรทานก็เต็มใจท่ี
จะอยูกับองคกรตอไป 

     

17.ทานมีความสนใจและหวงใยตออนาคตขององคกร 
เมื่อองคกรเกิดปญหา  

     

18 ทานรูสึกหวงใยในความเขมแข็งขององคกร      
19.ทานเต็มใจหากมีการเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ไปทําหนาท่ีใหมที่อาจจะไมถนัด แตเพื่อความเหมาะสม
ขององคกร 

     

 
 

 
ปญหาและขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานท่ีใหความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.      A1                 2.4430          .8706       158.0 
  2.      A2                 2.5506          .7783       158.0 
  3.      A3                 2.5570          .7444       158.0 
  4.      A4                 2.3987          .7815       158.0 
  5.      A5                 3.5759          .8764       158.0 
  6.      A6                 3.7278          .8267       158.0 
  7.      A7                 3.5190          .7715       158.0 
  8.      A8                 3.3228          .7338       158.0 
  9.      A9                 3.4494          .8487       158.0 
 10.     A10               3.4430          .7529       158.0 
 11.     A11               3.4241          .6705       158.0 
 12.     A12               2.9114          .8169       158.0 
 13.     A13               2.9367          .9007       158.0 
 14.     A14               3.5316          .7198       158.0 
 15.     A15               3.3228          .8315       158.0 
 16.     A16               3.5253          .7630       158.0 
 17.     A17               3.4367          .7691       158.0 
 18.     A18               3.2848          .8894       158.0 
 19.     A19               2.5823          .9115       158.0 
 20.     A20               3.8608          .7526       158.0 
 21.     A21               3.3987          .8591       158.0 
 22.     A22               3.4684          .7874       158.0 
 23.     A23               3.3671          .8397       158.0 
 24.     A24               3.5759          .8764       158.0 
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 25.     A25               3.3861          .7463       158.0 
 26.     A26               3.2658          .7854       158.0 
 27.     A27               3.3101          .7393       158.0 
 28.     A28               3.0570          .8905       158.0 
 29.     A29               3.1329          .9517       158.0 
 30.     A30               2.5759          .9923       158.0 
 31.     A31               3.3924          .8731       158.0 
 32.     A32               3.1519          .8828       158.0 
 33.     A33               3.2911          .8909       158.0 
 34.     A34               3.4367          .7936       158.0 
 35.     A35               3.2278          .9703       158.0 
 36.     A36               2.8418         1.0065       158.0 
 37.     A37               2.8228          .9478       158.0 
 38.     A38               3.5696          .7685       158.0 
 39.     A39               2.9937          .7358       158.0 
 40.     A40               3.2658          .9471       158.0 
 41.     A41               3.2848          .7988       158.0 
 42.     A42               2.8861          .8741       158.0 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE      134.5063   293.8057    17.1408         42 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           132.0633       281.0660        .4105           .9206 
A2           131.9557       279.3547        .5322           .9194 
A3           131.9494       282.0102        .4497           .9202 
A4           132.1076       281.4852        .4466           .9202 
A5           130.9304       288.0524        .1676           .9232 
A6           130.7785       283.3837        .3499           .9212 
A7           130.9873       284.9680        .3165           .9214 
A8           131.1835       281.3100        .4858           .9199 
A9           131.0570       280.4490        .4445           .9202 
A10          131.0633       283.9068        .3678           .9210 
A11          131.0823       281.6174        .5216           .9197 
A12          131.5949       283.1979        .3616           .9211 
A13          131.5696       284.1193        .2923           .9219 
A14          130.9747       284.5726        .3589           .9210 
A15          131.1835       278.1508        .5395           .9193 
A16          130.9810       280.4901        .4982           .9197 
A17          131.0696       280.3200        .5007           .9197 
A18          131.2215       276.3392        .5640           .9189 
A19          131.9241       280.5165        .4081           .9207 
A20          130.6456       283.6570        .3780           .9209 
A21          131.1076       287.1922        .2018           .9228 
A22          131.0380       280.3043        .4886           .9198 
A23          131.1392       279.1525        .4971           .9197 
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A24          130.9304       280.1034        .4409           .9203 
A25          131.1203       283.4313        .3907           .9208 
A26          131.2405       277.9673        .5813           .9189 
A27          131.1962       279.8275        .5431           .9194 
A28          131.4494       274.7331        .6193           .9183 
A29          131.3734       273.2801        .6235           .9182 
A30          131.9304       276.3709        .4986           .9197 
A31          131.1139       283.6303        .3201           .9216 
A32          131.3544       279.5169        .4577           .9201 
A33          131.2152       276.2464        .5661           .9189 
A34          131.0696       279.1607        .5285           .9194 
A35          131.2785       274.1767        .5816           .9187 
A36          131.6646       271.5619        .6400           .9179 
A37          131.6835       278.4470        .4572           .9201 
A38          130.9367       286.7093        .2500           .9221 
A39          131.5127       284.6463        .3471           .9211 
A40          131.2405       278.7189        .4487           .9202 
A41          131.2215       279.4220        .5147           .9196 
 

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 
A42          131.6203       278.0460        .5144           .9195 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    158.0                    N of Items = 42 
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Alpha =    .9219 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                             Mean        Std Dev       Cases 
  1.     B1                3.8228          .7862       158.0 
  2.     B2                3.6392          .8538       158.0 
  3.     B3                3.1709          .8610       158.0 
  4.     B4                3.4873          .9289       158.0 
  5.     B5                3.0570          .7920       158.0 
  6.     B6                3.3291          .7856       158.0 
  7.     B7                3.7532          .8114       158.0 
  8.     B8                3.8101          .6692       158.0 
  9.     B9                3.8861          .7485       158.0 
 10.     B10               3.7722          .6668       158.0 
 11.     B11               3.7342          .7690       158.0 
 12.     B12               3.6456          .9909       158.0 
 13.     B13               3.7342          .9336       158.0 
 14.     B14               2.7468         1.0644       158.0 
 15.     B15               1.9430          .8000       158.0 
 16.     B16               2.7468          .9573       158.0 
 17.     B17               3.1139          .7979       158.0 
 18.     B18               3.2342          .7669       158.0 
 19.     B19               3.0949         1.0331       158.0 

                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       63.7215    97.3869     9.8685         19 
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 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
B1            59.8987        87.9515        .5980           .9009 
B2            60.0823        88.0123        .5397           .9024 
B3            60.5506        87.4210        .5729           .9015 
B4            60.2342        86.6773        .5693           .9016 
B5            60.6646        88.6065        .5468           .9022 
B6            60.3924        87.6157        .6225           .9003 
B7            59.9684        85.9544        .7161           .8978 
B8            59.9114        89.2023        .6121           .9011 
B9            59.8354        89.4122        .5238           .9028 
B10           59.9494        89.9465        .5532           .9024 
B11           59.9873        86.1272        .7475           .8973 
B12           60.0759        83.6375        .7045           .8974 
B13           59.9873        87.6941        .5045           .9035 
B14           60.9747        90.1267        .3032           .9108 
B15           61.7785        93.5111        .2091           .9106 
B16           60.9747        87.4898        .5015           .9037 
B17           60.6076        86.1380        .7165           .8978 
B18           60.4873        86.9266        .6904           .8987 
B19           60.6266        86.8597        .4912           .9044 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    158.0                    N of Items = 19 
Alpha =    .9067 
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