การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่ งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กร
ของพนักงานในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตพลาสติก ในเขตพืน้ ที่ พระราม 2
Quality of Work Life Factor Affecting Employee’s Organizational Commitment of
Plastic Company Group in Rama Ii Area
วงค์ ววิ ศั น์ คีรีเพชร1 และ กฤษฎา มูฮัมหมัด2
1

หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, อีเมล์i3ai3ypor27@gmail.com
2
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, อีเมล์kritsada.m@rsu.ac.th

--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่ พระราม 2 และเพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวิต
ในการทางานที่ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตพลาสติ ก ในเขตพื้นที่
พระราม 2กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นพนักงานในกลุ่ม บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตพลาสติ ก ในเขตพื้ นที่ พระราม 2 จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามในการวิจยั ดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผสู ้ ร้างมาแล้ว แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ส่ วนที่ 1แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุ คคล ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยคุ ณภาพชี วิตในการทางาน ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและ ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ความเที่ยงของแบบสอบถาม
ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.853 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน tTest F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขต
พื้นที่พระราม 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางานภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง 2) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2 พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก
ในเขตพื้นที่พระราม 2 โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =2.86) และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัย
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานได้แ ก่ ด้า นค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธ รรม และด้า นการท างานร่ ว มกัน และ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่
พระราม 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน, ความผูกพันต่อองค์กร
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ABSTRACT
This research was a survey research. The purposes of this descriptive research were studied
the personal factors affecting organizational commitment of the employees of the plastic
manufacturing companies in Rama 2 and the quality of working life factors affecting organizational
commitment of the employees of the plastic manufacturing companies in Rama 2. 400 subjects were
the employees of the plastic manufacturing companies in Rama 2. The research questionnaire was
adapted from the authoritative questionnaire divided into 4 parts: the Demographic Characteristic
Scale, the quality of working life factors, the organizational engagement and Suggestions and
Solutions. The reliability coefficients were 0.853, respectively. Data were analyzed using frequency,
percentage, mean, standard deviation and the relational statistic i.e. t-Test F-test and Multiple
regression analysis.
The results of this study: 1) The quality of working life factors of the plastic manufacturing
companies in Rama 2: found that; The level of opinion towards the quality of working life factors in
overall performance was moderate. 2) Organizational commitment of the plastic manufacturing
companies in Rama 2: found that; The level of opinion towards the support factors in overall
performance was moderate. ( X =2.86) and 3) Hypothesis test results; The quality of working life
factors affected Organizational commitment of the plastic manufacturing companies in Rama 2; the
research results were found that terms of compensation, that was adequate and fair and collaboration
and relationships with other people affecting Organizational commitment of the plastic
manufacturing companies in Rama 2, the difference was statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Quality of working life factors, Organizational commitment
1.บทนา
ถึงแม้ปัจจุบนั การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก จะมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง แต่การ
บริ หารงานบุคคล ก็ยงั พบว่ามี อตั ราการเข้าออกของพนักงานสู งเช่นเดี ยวกัน ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่ จะทาการวิจยั และ
ศึกษาถึงปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตพลาสติก
ในเขตพื้นที่ พระราม 2 เนื่ องจากเขตพื้นที่พระราม 2 เป็ นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวค่อนข้างสู งการเข้าออก
ของพนักงานจะมี การเคลื่ อนไหวสู งมาก แต่หากพนักงานมี ความผูกพันต่อองค์กร จะทาให้อตั ราการเข้าออกของ
พนักงานลดลง ซึ่ งการที่ พนักงานจะมี ความผูกพันต่อองค์กร(Organizational commitment) ก็ต่อเมื่ อพนักงานมี
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี
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และสื บเนื่ องจาก การทางานมี ค วามสาคัญต่อชี วิตมนุ ษย์มาก คนหรื อบุ คลากรถื อเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ มี
ความสาคัญเป็ นทรัพยากรที่ตอ้ งดูแลเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ เพราะคนมีชีวิต จิตใจ ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ในกระบวนการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน และสิ่ งอานวยความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of work life) มีความสาคัญอย่างยิง่ การที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีจะ
ส่ งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน เป็ นสิ่ งพึงประสงค์ขององค์กรทัว่ ไป
ทั้งภาครัฐและเอกชน หากพนักงานขาดความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กร ผลที่ตามมาคือ การลาออกของพนักงาน เกิดความ
สู ญเสี ยขององค์กร ทาให้ตอ้ งเสี ยเวลาในการคัดเลื อกและฝึ กฝนอบรมพนักงานใหม่ ดังนั้นความผูกพันต่อองค์กร
(Organizational Commitment) ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยธารงรั กษาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีค่าให้คงอยูใ่ นองค์กร
สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่องค์กร
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าวจึ งทาให้ผูว้ ิจัยเล็งเห็ นความส าคัญของศึ กษาถึ งปั จจัย คุ ณภาพชี วิตในการทางานที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่ พระราม 2 เพื่อนา
ข้อมูลและผลงานวิจยั มาเป็ นประโยชน์สาหรับเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพและปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั โดยใช้คุณภาพชีวิตในการทางานทั้ง 8 ด้าน
ตามแนวคิดของWalton (1973, pp.49-55) และลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นตัวแปรอิสระส่ วนความผูกพันต่อองค์กร
ตามแนวคิดของ Buchanan ,1979 (อ้างถึงใน ดุจดาว ศุภจิตกุลชัย, 2546, น.9) เป็ นตัวแปรตามได้กรอบแนวคิดการวิจยั
แสดงดังแผนภาพที่ 1
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. ระดับตาแหน่งงาน
5. ระดับการศึกษา
6. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
7. รายเฉลี่ยได้ต่อเดือน
ปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน Walton (1973, pp.49-55)
1. ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
4. ด้านความก้าวหน้าและความมัง่ คงในการทางาน
5. ด้านการทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
6. ด้านสิ ทธิของพนักงานในองค์กร
7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว
8. ด้านความเกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ในกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตพลาสติก
ในเขตพื้นที่พระราม 2
Buchanan ,1979
(อ้างถึงใน ดุจดาว ศุภจิตกุลชัย, 2546, น.9)

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
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3. การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรคือ บริ ษทั ผูผ้ ลิตพลาสติกในเขตพื้นที่พระราม 2 ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรแน่นอน ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดกลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochranโดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมัน
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญ
ั ชา, 2549) ซึ่ งสู ตรในการคานวณที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เพื่อจะได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั
การสุ่ มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดย
การเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่างที่ มี ค วามสะดวกและให้ค วามร่ วมมื อ ในการเก็บ ข้อ มู ล ของพนัก งานในกลุ่ ม บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ต
พลาสติกในเขตพื้นที่ พระราม 2 จานวน 400 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลทาได้โดยนาแบบสอบถามสอบถามไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างวิจยั คือ พนักงานใน
กลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตพลาสติกในเขตพื้นที่ พระราม 2 จานวน 400 คนและทาการตรวจสอบข้อมูลพร้ อมบันทึ กจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งแหล่งข้อมูลมีดงั นี้
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผรู้ วบรวมไว้ในหนังสื อพิมพ์
วารสารสิ่ งพิมพ์ต่างๆและหนังสื อทางวิชาการบทความสารนิพนธ์วทิ ยานิ พนธ์และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
2.1 ผูว้ ิจยั เตรี ยมแบบสอบถามจานวน 400 ชุด
2.2 ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจานวน
2.3 นาแบบสอบถามฉบับที่มีคาตอบครบถ้วนสมบูรณ์มาทาการลงรหัส (Coding) เพื่อนาไปประมวลผล
ด้วยโปรแกรมและแปรผลวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
2.4 ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานในกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตพลาสติกในเขตพื้นที่ พระราม
2 ที่ได้เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั จะทาการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
พ.ศ.2563 จานวน 400 ชุด เป็ นระยะเวลา 2 เดือน
2.5 เมื่อผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามคืนจนครบตามจานวนที่กาหนดและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลต่อไป
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางานที่
ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติกในเขตพื้นที่พระราม 2 โดยแบบสอบถามนี้
ถูกสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง ธาริ นทร์ ศิลป์ จารุ (2563, น.71-96) และเพื่อเป็ น
การครอบคลุ ม ตัวแปรที่ ตอ้ งการศึ กษาทั้งตัวแปรอิ สระและตัวแปรตาม ทางผูศ้ ึ กษาวิจัย จึ งได้แ บ่ งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
ตาแหน่ งงาน ระดับการศึ กษา ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงาน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบ
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ตรวจสอบรายการ (Check list) โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคาตอบเดียวที่ตรงกับความเป็ นจริ งจาก
หลายตัวเลือก รวมข้อคาถามทั้งหมด 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) ซึ่ งมีการแบ่งเกณฑ์พิจารณา 5 ระดับความ
คิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความเป็ นจริ งมาก
ที่สุด ประกอบด้วยปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน 8 ด้านตามแนวคิดของWalton (1973, pp.49-55) ประกอบด้วย
1) การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ 3)
โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 4) ความก้าวหน้าและความมัง่ คงในการทางาน 5) การทางาน
ร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น 6) สิ ทธิ ของพนักงานในองค์กร 7) ความสมดุลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว
และ8) ความเกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ข้อคาถามด้านละ5 ข้อ รวมข้อคาถามทั้งหมด 40 ข้อ
ตัวอย่าง ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ในการทางาน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องให้ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวติ ในการทางาน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยที่สุด
(1)

ด้ านการได้ รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิ รรม
การเพิ่มเงินเดือนเหมาะสมกับงานที่ท่านรับผิดชอบ
ด้ านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริมสุ ขภาพ
ท่านได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ที่เหมาะสมเพียงพอ
ด้ านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
ท่านมีโอกาสได้เข้าอบรมและนาความรู้มาพัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพ
ด้ านความก้าวหน้ าและความมั่นคงในการทางาน
องค์กรของท่าน มีการสนับสนุนให้เสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้า
ด้ านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
ท่านมีโอกาสได้เข้าอบรมและนาความรู้มาพัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพ
ด้ านความก้าวหน้ าและความมั่นคงในการทางาน
องค์กรของท่าน มีการสนับสนุนให้เสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้า
ด้ านการทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์ กบั บุคคลอืน่
ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานและหัวหน้างาน รับรู้แก้ปัญหาร่ วมกัน
ด้ านสิทธิของพนักงานในองค์กร
ท่านมีความเคารพต่อหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวคิดของ Buchanan ,1979 (อ้างถึงใน ดุจดาว
ศุภจิตกุลชัย, 2546, น.9) ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบ ลิเคิร์
ทสเกล (Likert Scale) ซึ่ งมี การแบ่ งเกณฑ์พิจารณา 5 ระดับความคิ ดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด ข้อคาถามทั้งหมด 10 ข้อ
ตัวอย่าง ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ กร
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องให้ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อความคิดเห็นของท่าน
ความผูกพันต่ อองค์กร

มากที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้ อย
ที่สุด
(1)

1. เป้ าหมายและค่านิยมขององค์กรมีส่วนสาคัญในการสร้างแรงผลักดันให้ท่านทางานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็ นบุคลากรขององค์กร
3. ท่านปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อความสาเร็จขององค์กร
และความก้าวหน้าของท่าน
4.ท่านเต็มใจที่จะทางานให้เสร็จแม้จะล่วงเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว และไม่ได้รับผลตอบแทน
5. ท่านเต็มใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆขององค์กร

ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ เสนอแนะและแนวทางแก้ไ ข หรื อปั จ จัย อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามต้องการให้มีการพัฒนา แก้ไข หรื อปรั บปรุ ง เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ต่อไป โดยจะเป็ นลักษณะข้อคาถามปลายเปิ ด
การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยทาการสร้างกรอบ แนวคิดในการ
วิจยั และนามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม
2. การใช้แบบสอบถามที่ผา่ นการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อหาความเที่ยงตรงของ แบบสอบถาม
3. การนาแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) เป็ นจานวน 30 ชุด และทาการวัดค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยการใช้สูตรการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach, 1984) ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟ่ า (α-coefficient) สาหรั บการวิจยั ในครั้ งนี้ กาหนดให้ค่าความเชื่ อถือได้ของค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าจานวน
มากกว่าหรื อ เท่ ากับ 0.7 จากการดาเนิ นการทดสอบข้อ มู ลของแบบสอบถามจ านวน 30 ชุ ด ผลการวิ เคราะห์ ค่ า
Cronbach’s alpha แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.853 โดยมีค่าน้อยที่สุดอยูท่ ี่ 0.813 และค่าสู งสุ ดเท่ากับ 0.902 แสดง
ให้เห็นว่าแบบสอบถามชุดนี้มีความน่าเชื่อถือได้ ซึ่ งสามารถนาไปใช้ได้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
4. หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ผา่ นการทดสอบค่า Cronbach’s alpha แล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ข้อมูลประชากรศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบในการอธิ บาย
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากร การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้ อยละ (Percentage) และ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัย
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คุณภาพชีวิต ปั จจัยส่ วนบุคคลและความผูกพันต่อองค์กร ใช้การคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)
2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inference Statistics) ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
ได้แก่ เพศ ใช้ t-Test (Independent Sample Test) และ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่
3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส ตาแหน่ งหน้าที่ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ F-test
หากพบว่ามี ความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึ งจาทาการทดสอบเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่แบบ LSD และทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
4. ผลการวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล สามารถร่ วมกันพยากรณ์ ความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานบริษัทใน
กลุ่มผู้ผลิตพลาสติก ในเขตพืน้ ทีพ่ ระราม 2
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคล ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2 แตกต่างกัน จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
S.D.
t
Sig (2-tailed)
X
ชาย
263
3.78
0.320
-0.512
0.483
หญิง
137
3.35
0.506
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า เพศของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่ พระราม 2 ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2แตกต่างกัน จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
S.D.
F
Sig
X
อายุ 18-25 ปี
68
3.08
0.432
3.012
0.325
อายุ 26-35 ปี
287
3.92
0.207
อายุ 36 ปี หรื อมากกว่า
113
3.21
0.370
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า อายุของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2 ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2แตกต่างกัน จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน (คน)
S.D.
F
Sig
X
โสด
206
4.35
0.32
3.509
0.528
สมรส
181
3.76
0.64
หม้าย/หย่าร้าง
13
2.56
0.71
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า สถานภาพของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2 ที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติกในเขตพื้นที่พระราม2แตกต่างกัน จาแนกตามระดับตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
จานวน
S.D.
t
Sig
X
(คน)
หัวหน้างาน
21
4.39
0.37
-0.731
0.642
พนักงานระดับปฏิบตั ิการขึ้นไป
379
3.73
0.42
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับตาแหน่ งงานพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิ ตพลาสติ กในเขตพื้นที่ พระราม 2ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิ ตพลาสติ ก ในเขตพื้นที่ พระราม 2ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2แตกต่างกัน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
S.D.
F
Sig
X
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
69
3.99
0.34
3.269
0.528
ปริ ญญาตรี
235
4.51
0.58
สู งกว่าปริ ญญาตรี
96
4.16
0.62
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับการศึ กษาพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิ ตพลาสติ ก ในเขตพื้นที่ พระราม 2ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิ ตพลาสติ ก ในเขตพื้นที่ พระราม 2ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1564

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2แตกต่างกัน จาแนกตามระยะเวลาการทางาน
ระยะเวลาการทางาน
จานวน (คน)
S.D.
F
Sig
X
น้อยกว่า 2 ปี
34
3.80
0.34
2.652
0.374
2-5 ปี
216
3.81
0.26
6-10 ปี
92
4.35
0.52
11-15 ปี
41
4.23
0.37
16-20 ปี
9
4.28
0.63
21 ปี หรื อมากกว่า
8
3.95
0.76
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่า ระยะเวลาการทางานของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม
2ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 7 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2แตกต่างกัน จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
จานวน (คน)
S.D.
F
Sig
X
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ20,000 บาท
107
3.92
0.26
2.375
0.486
20,001- 30,000 บาท
83
3.98
0.42
30,001- 40,000 บาท
115
4.54
0.63
40,001 - 50,000 บาท
74
4.62
0.23
50,001 บาทหรื อมากกว่า
21
4.68
0.29
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่ พระราม 2ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ อธิบายถึงความสั มพันธ์ ของปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่ อความ
ผูกพันต่ อองค์ กร ของพนักงานในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตพลาสติกในเขตพืน้ ทีพ่ ระราม 2
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่ออธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตพลาสติกในเขตพื้นที่พระราม 2
ปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน

b

β

ค่าคงที่

1.750

Std.
Error
0.27

t

Sig.

5.830

0.000*

Tolerance

VIF

1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (X1)
2) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพอนามัย (X2)

0.39
-0.53

0.02
0.05

0.41
0.78

5.627
1.781

0.000*
0.076

0.832
0.578

5.432
1.781

3) ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
(X3)
4) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน (X4)
5) ด้านการทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (X5)

-0.47

0.04

0.47

1.029

0.305

0.447

1.201

0.07
0.27

0.05
0.03

0.27
0.36

1.858
2.401

0.076
0.001*

0.535
0.299

1.858
2.401

6) ด้านสิ ทธิของพนักงานในองค์กร (X6)

-0.71

0.03

0.78

1.781

0.076

0.578

1.543

7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว (X7)

-0.43

0.04

0.43

1.029

0.305

0.447

1.598

8) ด้านความเกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม (X8)

-0.28

0.05

0.45

6.579

0.105

0.562

6.410

R = 0.658, R2= 0.413, Adjusted R2 = 0.435, SEE = 0.373, F = 32.324, Sig.=0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปั จจัยคุณภาพชี วิตในการ
ทางานที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานในกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตพลาสติ ก ในเขตพื้นที่ พระราม2 พบว่า
ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขต
พื้นที่ พระราม 2 ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม และด้านการทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่น มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2 คือ ด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (β = 0.45) และรองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้า (β = 0.22) ตามลาดับ
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณอยูใ่ นระดับปานกลาง (R = 0.658) มีอานาจพยากรณ์ ร้อยละ
41.30 (R2= 0.413) มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ เท่ากับ0.373 (SEE = 0.373) Tolerance มีค่าตั้งแต่ 0.299 ถึง
0.832 และ VIF มีค่าตั้งแต่ 1.201 ถึง 6.410 ซึ่ ง Tolerance มีค่าไม่ต่ากว่า 0.200 และ VIF มีค่าไม่เกิน 10 แสดงว่าไม่มี
ปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทานาย (Multicollinearity) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2557)
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5. การอภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลโดยเรี ยงลาดับตามค่าน้ าหนักของปั จจัยดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิต
พลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2 มากที่สุด กล่าวได้ว่าปั จจัยค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมเป็ นแรงจูงใจให้แก่
พนักงานบริ ษทั พลาสติกในเขตพื้นที่พระราม 2 ได้เป็ นอย่างดีเพราะเป็ นสิ่ งที่ช่วยตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้าน
ต่างๆไม่ว่าจะเป็ นความต้องการทางด้านร่ างกายหรื อด้านจิ ตใจ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคมที่
ทางาน ซึ่ งจะสามารถที่จะทาให้พนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2 เกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์กร เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ตัวบ่งชี้ที่สาคัญมากที่สุด คือ การได้รับสวัสดิการเหมาะสม เทียบได้ไม่ต่ากว่าสิ ทธิ ที่
กฎหมายกาหนดและการเพิ่มเงินเดือนเหมาะสมกับงานที่ได้รับผิดชอบ ซึ่ งรางวัลตอบแทนที่ทางหน่วยงานจ่ายให้แก่
พนักงานในองค์กรเพื่อตอบแทนในการงานที่ พนักงานได้ทาให้ค่าจ้างเป็ นต้นทุนที่สาคัญอย่างหนึ่ งของการดาเนิ น
ธุ รกิ จ เป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญอย่างยิ่งในด้านการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ขององค์กร นอกจากความหมายในด้าน
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินสาหรับการใช้สอยของพนักงานแล้ว ค่าจ้างยังมีผลทางจิ ตวิทยา และยังเป็ นเครื่ องแสดงถึง
ฐานะและการยอมรับทั้งภายในและภายนอกขององค์กรอีกด้วย โดยพนักงานมักจะพยายามเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ตนเองได้
อุทิศให้กบั งานกับจานวนเงินค่าจ้างที่ตนเองได้รับ รวมทั้งเปรี ยบเทียบกับค่าจ้างของพนักงานคนอื่นที่ได้รับในการ
ทางานในส่ วนอื่นด้วย การได้รับค่าจ้างที่เป็ นธรรมและเหมาะสมเป็ นสิ่ งที่พนักงานส่ วนใหญ่ตอ้ งการ ทั้งในความเป็ น
ธรรมในด้านความคุม้ ค่า ความเหมาะสมต่อสิ่ งที่ตนได้ทาให้กบั งาน ความเป็ นธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับพนักงานคน
อื่นด้วย ข้อค้นพบดังกล่าวซึ่ งสอดคล้องกับสุ ภาวดี ศรี มนั ตะ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง “การบริ หารค่าตอบแทนที่มีผลต่อ
การปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการสายงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุ งเทพมหานคร” พบว่า การบริ หาร
ค่าตอบแทนทั้งที่เป็ นตัวเงิน (เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษเงินโบนัสประจาปี สวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์) และไม่
เป็ นตัวเงิ น (งาน ความก้าวหน้าในสายอาชี พการยกย่องยอมรั บ ความภาคภูมิใจในงาน และสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน) เป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและมีผลต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสายงานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและสอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภลักษณ์ ตรี สุวรรณ (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
ครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสมุ ทรสงคราม” ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรมทาให้
บุคลากรมี แรงจูงใจในการทางานอยู่ในระดับมากเนื่ องจากสามารถติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่ วมงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีโอกาสพบปะสังสรรค์กบั เพื่อนร่ วมงานนอกเวลางานหรื อในโอกาสพิเศษ
2. ด้านการทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั
ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2 รองลงมา กล่าวได้วา่ องค์กรกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม
2 ให้โอกาสพนักงาน โดยมักจะการเปิ ดเวที ให้พนักงานได้มีโอกาสพูด เสนอข้อคิ ดเห็ นต่างๆได้ตลอดเวลา ถ้าไม่
เข้าใจในกระบวนการของการทางานจะเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม และการสร้างบรรยากาศของการเปิ ดใจรับฟั ง ทาให้เกิด
ความรู้สึกของการให้ความสาคัญ การทางานร่ วมกัน ตลอดจนความรู ้สึกในการเป็ นเจ้าขององค์กรร่ วมกัน เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ตัวบ่งชี้ที่สาคัญมากที่สุด คือ พนักงานต้องไม่อคติ หรื อเอาข้อขัดแย้งส่ วนตัวมาเป็ นอุปสรรคใน
การติ ดต่อประสานงาน ให้เกี ยรติ องค์กรมี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มให้พนักงานมี โอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน องค์กรมีการมอบหมายงานหรื อทางานร่ วมกันโดยคานึ งถึงหน้าที่และความสามารถมากกว่า
เรื่ องส่ วนตัว ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก พนักงานได้รับการประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานจาก
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องค์กร หรื อเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี และได้รับการยอมรั บจากเพื่อนร่ วมงานและหัวหน้างาน รั บรู ้ และแก้ปัญหา
ร่ วมกัน ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ชน ทิพย์ทิพากรและประสพชัย พสุ นนท์ (2560) ได้ศึกษา
เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพชี วิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกรณี ศึกษา: สถาน
ประกอบการ ในจั ง หวัด นครปฐม” พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นความสั ม พัน ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ วมงาน ผู ้บั ง คับ บัญ ชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ปั จจัยทั้ง 3 ด้านมี
อิทธิ พลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน สอดคล้องกับการศึกษาของนันทิกานต์ เต็มกันทา (2559) ได้
ศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่มีต่อการสื่ อสารของผูบ้ งั คับบัญชา” พบว่า 1)
พฤติ กรรมการสื่ อสารของผูบ้ งั คับบัญชามี ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการสื่ อสารของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.012) บรรยากาศการสื่ อสารในองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการสื่ อสารของ
ผูบ้ งั คับบัญชาอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) ความพึงพอใจในการสื่ อสารของผูบ้ งั คับบัญชามี
ความสัมพันธ์กบั การพัฒนาตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจยั ในรายข้อมีประเด็นที่น่าสนใจ
เช่น ในด้านความสมดุลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว ในรายข้องานที่ ท่านปฏิ บตั ิ เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ และท่าน
ได้รับสิ ทธิ การลาหยุด (โดยได้รับเงินเดือน) ที่เพียงพอและเหมาะสม งานที่ท่านได้รับมอบหมาย ไม่ตอ้ งทางานนอก
เวลา หรื อนางานกลับไปทาที่บา้ น มีเวลาให้ตนเองและครอบครัว มีความคิดเห็นในระดับมาก พบว่า พนักงานมีการ
จัดสรรเวลาได้พอเหมาะ มีความสุ ขในการทางาน ส่ งผลให้การทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับการศึกษา
ของพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุ กูล,ธัญวฤณ วัทโล,และวิลาสิ ณี สุ ดประเสริ ฐ (2563) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง "ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั เอสเอสเค โลจิ สติกส์ จากัด" ผลวิจยั พบว่า ด้านชีวิตส่ วนตัว
ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ จากัดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 46 และการศึกษาของนิ ตยา บ้านโก๋ (2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง "ปั จจัยที่มีผล
กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรภาครัฐศูนย์ฝึกพาณิ ชย์นาวีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม " ผลวิจยั พบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยด้านสภาพชีวติ ส่ วนตัว อยูใ่ นระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
ส่ วนในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในรายข้อผลตอบแทนที่ท่านได้รับเหลือพอที่จะเก็บออมมี
ความคิดเห็นในระดับน้อยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอยู่ในกลุ่มที่มีอายุนอ้ ย รายได้กบั รายจ่ายพอดี จึ งไม่เหลือเก็บ
ออมดังนั้นอายุกบั การทางานเป็ นที่ยอมรับกันว่า ผลงานของบุคคลจะลดน้อยลงในขณะที่อายุเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
บุคคลที่ มีอายุมากจะถือว่าเป็ น ผูม้ ี ประสบการณ์ในการทางานสู งและสามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ การงานที่ จะก่อให้เกิ ด
ผลผลิตสู งได้ นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า คนที่อายุมากจะไม่ลาออกจากงาน หรื อย้ายงาน แต่จะทางานที่เดิม ทั้งนี้ เพราะ
โอกาสในการเปลี่ ยนงานมี น้อย ประกอบกับช่ วงเวลาในการทางานนาน จะมี ผลทาให้ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้ น
ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งพนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะปฏิบตั ิหน้าที่การงานอย่างสม่าเสมอ
ขาดงานน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุนอ้ ย สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิ ติมา หลักทอง (2557) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง
"ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ งหนึ่ ง ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวัดชลบุรี " ผลวิจยั พบว่า รายได้ต่อเดื อน มี ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05
ในขณะที่ ปั จจัยคุณภาพชี วิตบางด้านไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิต
พลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2 ซึ่ งได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
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2) ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 3) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน 4)
ด้านสิ ทธิ ของพนักงานในองค์กร 5) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว และ6) ด้านความเกี่ยวข้องและเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม อาจกล่าวได้วา่ พนักงานบริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2 อาจจะได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์จากองค์กรอย่างต่อเนื่ องและองค์กรมีความพร้อมในด้านความปลอดภัยในการทางานหรื อมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ไม่รู้สึกขาดในส่ วนดังกล่าวหรื ออาจจะเป็ นพนักงานในองค์กรมาระยะเวลายาวไม่เคยเปลี่ยนงาน จึงไม่ได้เปรี ยบเทียบ
กับองค์กรอื่นๆ อีกทั้งให้ความร่ วมมือกับองค์กรในทุกๆ ด้านอย่างสมัครใจและเต็มใจ ทุ่มเทในสิ่ งที่ทา อย่างไม่รู้สึก
ว่าเป็ นทุกข์หรื อโดนบังคับ และสามารถอยูก่ บั งานหรื อทางานในระยะยาวได้อย่างมีความสุ ข
6. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จาแนกข้อเสนะแนะออกเป็ นสองประเด็น คือ ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาไปปฏิบัติ
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม เป็ นด้านที่บริ ษทั ในกลุ่มผูผ้ ลิตพลาสติก ในเขตพื้นที่พระราม 2
ควรให้ความสาคัญ ซึ่ งค่าตอบแทน ได้แก่ เงิน สวัสดิการและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเพื่อ
ตอบแทนการปฏิ บ ัติง านตามหน้าที่ ที่ รั บ ผิด ชอบ จู งใจในการปฏิ บ ัติ งาน และเป็ นการส่ งเสริ ม ขวัญ กาลังใจของ
ผูป้ ฏิ บัติ ง านให้มี ก ารปฏิ บัติ ง านอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง สร้ า งความเป็ นอยู่แ ละฐานะทางครอบครั ว ให้แ ก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานและระบบการจ่ายค่าตอบแทนจึ งเป็ นบทบาทที่สาคัญในการนามาซึ่ งความสาเร็ จตามเป้ าหมายองค์การ
และต้อ งท าให้ อ ัต ราค่ า ตอบแทนเสมอภาค โดยการจ่ า ยค่ า ตอบแทนอย่า งยุติ ธ รรมควรได้รั บ ความยุติ ธ รรมทุ ก
หน่วยงาน เช่น ความเท่าเทียมกับภายนอก ความเท่าเทียมกันภายใน ความเท่าเทียมกันของพนักงาน ความเท่าเทียมกัน
ของทีมงาน ซึ่ งความไม่ยตุ ิธรรมที่เกิดขึ้นจะเกิดปั ญหาทาให้พนักงานเกิดความเสี ยขวัญกาลังใจ พนักงานอาจลาออก
จากงาน เนื่ องจากความไม่ยตุ ิธรรมที่เขารู ้สึกว่าไม่ได้รับจากองค์การองค์การจะได้รับความเสี ยหายจากการขาดกาลัง
แรงงาน หรื อขาดพนักงานที่มีคุณภาพ หรื อพนักงานหมดความกระตือรื อร้น พนักงานขาดจิตสานึกไม่คานึงถึงองค์กร
2. ด้านการทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่พนักงานให้ความสาคัญเป็ นอันดับ
ที่สอง แสดงให้เห็นว่า พนักงานให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ดา้ นสังคมเป็ นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างบรรยากาศ
ในการท างานให้เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และสร้ า งความสามัค คี ท้ ัง ระหว่า งพนัก งานด้ว ยกัน หรื อ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จะสามารถทาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น ผูบ้ ริ หารจึงต้องให้ความสาคัญกับการ
มุ่งคนมากขึ้น หากเน้นการมุ่งงานเพียงอย่างเดียวโดยละเลยความต้องการทางสังคมดังกล่าว จะทาให้เกิดปั ญหาความ
ขัดแย้งของพนักงานเพิ่มขึ้ นได้ การทางานร่ วมกันเป็ นที มก่อให้เกิ ดความร่ วมมื อในการทางานผูบ้ งั คับบัญชาและ
พนักงานร่ วมแสดงความคิดเห็ น ให้ความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและเต็มใจที่ จะให้ความ
ช่วยเหลือผูบ้ งั คับบัญชาเต็มกาลังความสามารถของตน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร โดยการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีให้เกิ ดความร่ วมมื อประสานงานความคิดสร้ างสรรค์เพื่อให้เกิ ดผลตามเป้ าหมายขององค์กรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
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ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในการศึกษาด้านความผูกพันต่อองค์กรมีปัจจัยหลากหลายด้านที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้ง
ความผูกพันต่อองค์กรเองก็ยงั เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานด้วยการวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของงานอันเกิดจากความผูกพันต่อองค์กรจะทาให้ผบู ้ ริ หารได้ทราบถึงผลของความผูกพันซึ่ งเป็ นปั จจัยเกิดก่อนกับ
ประสิ ทธิ ภาพของงานซึ่ งเป็ นตัวแปรตาม เพื่อนาไปปรับ ใช้ให้เกิดผลด้านประสิ ทธิ ภาพในองค์กรที่เพิ่มขึ้นได้ จึงควร
นาผลของความผูกพันต่อองค์กรมาศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
2) ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นๆนอกจากคุณภาพชีวิตการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรเช่น ลักษณะ
ส่ วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการทางาน ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน วัฒนธรรมองค์กรการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์กร การเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร ภาวะผูน้ า และการเสริ มสร้างพลังอานาจในงาน เป็ นต้น เพื่อจะได้นาปั จจัย
เหล่านั้นไปปรับปรุ งให้สอดคล้องกับการทางาน การดูแลและรักษาบุคลากรให้อยูก่ บั องค์กรอันจะเกี่ยวข้องกับความ
ผูกพันต่อองค์กร
3) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่น ความเชื่ อมัน่ และการ
ยอมรั บในเป้ าหมายกับค่าตอบแทน ความเต็มใจทุ่มเทกับความสมดุ ลระหว่างงานและคุ ณภาพชี วิตส่ วนตัว ความ
ต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกภาพกับความก้าวหน้าและสิ ทธิ ของพนักงานเป็ นต้น
4) ในด้า นประชากรที่ ศึ กษา อาจใช้ก รอบแนวคิ ด ในการวิจัย ครั้ งนี้ ไปศึ กษาในกลุ่ ม ประชากรอื่ น เช่ น
พนักงานระดับจัดการ พนักงานระดับบังคับบัญชา เพื่อศึกษาในเชิงเปรี ยบและเพิ่มองค์ความรู ้ต่อไป
5) การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนั้นข้อมูลและเนื้ อหาที่ได้จึงเป็ นไปในเชิงปริ มาณหากแต่ไม่สามารถ
ลงรายละเอียดเชิงลึกได้ ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรทาการวิจยั เชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาข้อมูลได้มา
วิเคราะห์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์มากยิง่ ขึ้น โดยอาจใช้วธิ ี การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
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