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The purpose of this research focused on the effects of the relationship between 

quality of work life, organizational commitment on employee loyalty to the corporate 
departments of commercial banks. This research studied the sample groups of two hundred 
and eight commercial bank employees in corporate departments and used a questionnaire to 
collect the data. The statistics used to analyze the data included frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation and an analysis of differences using t-test statistics. 
This research used one-way analysis of variance and correlation analysis used the 
Pearson product moment correlation coefficient. This research can be classified as the most 
important factors that influenced the loyalty of bank employees to their organization, as 
follows: gender, age, status, education level, job position, average monthly income and 
duration of employment in the organization. The results of this research established that age, 
gender, status, education level, job position and duration of employment in the organization 
had an effect on the loyalty of employees to the organization was not that different. On the 
other hand, age and average monthly income had much more effect on the loyalty of bank 
employees to the organization, with a statistical significance of 0.01 and 0.05, respectively. 
Moreover, quality of work life and organizational commitment was at a high level of relevance 
and in the same direction with the loyalty of commercial bank employees in corporate 
departments with a statistical significance level of 0.01.  
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กติตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบันี  ้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กุลเชษฐ์ มงคล อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องจนท าให้สารนิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จสมบูรณ์  ผู้ วิจยัรู้สึกทราบซึง้ในความเมตตา กรุณา และ
ขอขอบพระคณุท่านอย่างสงูไว้ ณ ท่ีนีด้้วย ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ท่ีเป็นประธาน และ
กรรมการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า และผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามแก้ไข
เคร่ืองมือการวิจยัให้สมบูรณ์ รวมถึงคณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
ทกุท่านท่ีมอบความรู้ อบรมสัง่สอน ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้วิจยั สดุท้ายนี ้
ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของผู้ วิจัย เพ่ือน ๆ ในกลุ่ม นางสาวธิติยา 
เดชพิสทุธิธรรม นางสาวพรนภสั บางนาค นางสาวจิตรี จรัสศรี นางสาวขวญัศิริ สุนทรธรรมกลุ และ
นายนวพล สมศรี ท่ีช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจผู้วิจยัทัง้เร่ืองเรียน และงานกลุ่มตา่ง ๆ ตลอดระยะเวลา
ท่ีผา่นมา เพ่ือน ๆ MBA รุ่น 18 การจดัการ เพ่ือนร่วมงาน และทกุคนท่ีคอยสนบัสนนุ ให้ก าลงัใจเสมอ
มา ท าให้ผู้ วิจยัมีก าลงัใจ และพยายามจนประสบความส าเร็จ ข้าพเจ้าขอน้อมบชูาบิดามารดา และ
บรูพาอาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาอบรมสัง่สอน และผู้ มีพระคณุทุกท่านท่ีไม่อาจกล่าว
ได้หมด ณ ท่ีนี ้ผู้วิจยัซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีเตม็ไปด้วยการเปล่ียนแปลง และการแขง่ขนัโดยแตล่ะองค์กรตา่ง
มีความต้องการพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้องค์กรสามารถด ารงอยู่ และอย่างหนึ่งท่ีเป็นฟันเฟือง
ส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรคือ ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ และความพร้อมท่ีจะร่วมกัน
พฒันาองค์กรสู่ความส าเร็จ มนษุย์นัน้เป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่ามากท่ีสดุ ด้วยความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ รวมทัง้แก้ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีจะน าทางองค์กรบรรลเุปา้หมาย หรือ วตัถปุระสงค์
ท่ีก าหนดไว้ (สพุินดา ธีระวราพิชญ์. 2549) ธุรกิจธนาคารเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัใน
การช่วยพัฒนาประเทศด้วยการเป็นแหล่งรองรับเงินออม และการเป็นแหล่งปล่อยสินเช่ือเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ หรือ การรับฝาก หรือ การให้กู้ ยืม เพราะฉะนัน้ธนาคารจึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการรับประกันคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการหาแนวทางในการสร้างความ
ประทบัใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด เพ่ือให้ลูกค้าเป็นลูกค้าประจ า และเคียงคู่กับธนาคารตลอดไป 
(กัลยารัตน์ มีลาภ, 2553) ธุรกิจธนาคารยงัเป็นธุรกิจบริการท่ีให้ความส าคญักับทรัพย์กรมนุษย์
เพราะทรัพยากรมนุษย์ช่วยในการขบัเคล่ือน ในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงอย่างในปัจจุบนั การจะ
รักษาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถไว้ในองค์กรเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งขององค์กร ประเด็น
ส าคัญท่ีจะต้องท าคือ ท าอย่างไรให้บุคลากรท่ีมีความสามารถ มีศักยภาพ เกิดความผูกพัน มี
ความรักในองค์กรของตน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเกิดทศันคติท่ีดีในการท างานส่งผลให้
เกิดความร่วมมือกนั เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างพนกังานด้วยกนั ซึ่งบางอย่าง
เป็นความรู้ในเชิงลกึท่ีได้มาจากประสบการณ์ในการท างาน โดยกิจกรรมท่ีกลา่วมาข้างต้นจะท าให้
องค์กรเกิดการพฒันาในภาพรวมจากการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีของพนกังานในองค์กร (ภมูิราช ศริิภกัดิ์, 
2554) 

การลาออกของพนกังานธนาคารมีอตัราท่ีเพิ่มขึน้ค่อนข้างมาก โดยแบ่งเป็นการลาออก
เพ่ือย้ายไปอยูก่บัคูแ่ข่ง ลาออกไปท าธุรกิจสว่นตวั หรือ ลาออกเพ่ือไปอยู่บริษัทลกูค้าท่ีดีลงานด้วย 
โดยกลุ่มท่ีพบว่ามีอตัราการลาออกสงูคือกลุ่มท่ีมีอายงุานต ่ากว่า 2 ปี ปัญหาการลาออก และการ
หาพนกังานใหม่ซึ่งพร้อมจะท างานในระยะยาวกับงค์กรท่ียากขึน้ท่ามกลางการเติบโตของธุรกิจ
ธนาคารท่ีอยู่ในระดบัสูง ได้ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรขึน้ในอุตสาหกรรมการเงินการ
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ธนาคาร ซึ่งน าไปสู่การชิงตัวบุคลากรระหว่างองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีคุณภาพ (สุรศกัดิ ์
ดษุฎีเมธา, 2556) 

สถิติการลาออกในปี 2560 ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึ่ง โดยธนาคารมีจ านวนพนกังาน
ท่ีลาออกร้อยละ 7.4 ของพนกังานทัง้หมด โดยแบง่เป็นพนกังานหญิง 1,379 คน และพนกังานชาย 
447 คน โดยกลุม่อายท่ีุมีการลาออกมากท่ีสดุ คือ กลุม่อายมุากกวา่ 25 – 35 ปี 

 
ตาราง 1 จ านวนการลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

 
การลาออกของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง 

                พนกังานประจ า ลกูจ้าง 

≤ 25 ปี             504    10 

25-35ปี          1,119    17 
35-45ปี             100     0 
45-55ปี               56     1 

≥ 55 ปี               18     1 

รวม              1,797     29 

 
ท่ีมา: ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (2560) รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมประจ าปี 2560 

ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 
คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างาน เน่ืองจากปัจจุบัน

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีส าคญั เป็นต้นทุนของสงัคมท่ีมีคณุคา่ ปัจจบุนัคนส่วนใหญ่ต้อง
ท างานเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ และสามารถตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน เม่ือมนษุย์ได้ใช้เวลา
ถึงหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในท่ีท างาน อาจกล่าวได้ว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตท่ีปฎิบตัิมากกว่ากิจกรรมใด ๆ และยงัเช่ือว่าในอนาคตอนัใกล้นีม้นษุย์จ าเป็นต้องใช้เวลาของ
ชีวิตเก่ียวข้องกบังานเพิ่มขึน้ไปอีก (รสสคุนธ์ ฤาชาเกียรติกลุ, 2550) ในทางตรงกนัข้ามเม่ือมนษุย์
เกิดความรู้สึกไม่พอใจในการท างาน ท าให้ไม่อยากทุ่มเท และไม่ใช้ความพยามยามในการท างาน 
อาจจะเกิดจากการท่ีเห็นว่าองค์กรขาดความยุติธรรม เม่ือองค์กรมีนโยบายต่าง ๆ พนักงานจะ
ไมใ่ห้ความร่วมมือในการปฏิบตัิ ส่งผลท าให้ ประสิทธิภาพในการท างานลดลง และอาจเป็นสาเหตุ
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ของการลาออก (ปริญธร สุทวีทรัพย์, 2553) เม่ือพนกังานลาออกจะเป็นผลเสียกบัองค์กร การจะ
คดัสรรพนกังานเข้ามาใหม่มีกระบวนการสรรหาท่ีใช้เวลา รวมถึงเสียงบประมาณในกระบวนการ
สรรหา นอกจากนีแ้ล้วองค์กรจะสามารถมัน่ใจได้เพียงใดว่าพนกังานใหม่จะมีความซ่ือสตัย์ และ
ปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มความสามารถ  เพราะธุรกิจธนาคารมีประเด็นการฉ้อโกงเกิดขึน้
เร่ือยมาซึ่งก็มีไมน้่อยท่ีสาเหตหุลกั ๆ มาจากบคุลากรในองค์กรเองท่ีขาดทัง้ความซ่ือสตัย์ และไม่มี
ใจรักในองค์กร ความจงรักภักดีในองค์กรจึงมีความส าคัญมากต่อพฤติกรรมการท างานของ
พนกังาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร หากพนกังานมีความภกัดีในองค์กร ก็
ยอ่มมีพฤตกิรรมท่ีสง่ผลให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ มีความตัง้ใจทุม่เท
ในการปฎิบตังิานอยา่งเต็มท่ี มีการยอมรับ และศรัทธาตอ่องค์กร เช่ือมัน่ และยึดมัน่ในองค์กร เป็น
ผลให้เกิดความรู้สึกอยากท างานกับองค์กรนัน้ยาวนาน โดยไม่ต้องการเปล่ียน หรือ ย้ายท่ีท างาน 
(นิศาชล เรืองช,ู 2557) 

จากข้อมลูท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษา เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และความจงรักภักดีของสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ปัจจยัหลกัท่ีท าให้พนักงานคงอยู่ในองค์กรได้ คือ คณุภาพชีวิตในการ
ท างาน และความผกูพนัตอ่องค์กร  โดยผู้ศึกษาได้เลือกกรณีศกึษา คือ พนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ของของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพ่ือศกึษาว่า บุคคลากรในต าแหน่งสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีคณุภาพชีวิตในการท างานทัง้ 8 ด้าน คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
ความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชีพ การท างานร่วมกนั สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสมดลุ
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  ลักษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสังคม  โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบคุคล และสิทธิในการท างาน บคุคลากรของธนาคารมีความผกูพนัตอ่องค์กรทัง้ 
3 ด้าน คือ ความเช่ือมั่นยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจทุ่มเทในการ
ท างานให้กับองค์กร ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร มีสถานะ
ส่วนบุคลอะไรบ้างท่ีจะส่งผลกระทบต่อการท างานของบุคคลกรของธนาคาร เพ่ือท่ีจะน าผล
การศกึษามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม และพฒันาการบริหารงานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และความ
จงรักภกัดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งปัจจยัส่วนบคุคลของความจงรักภกัดีของพนกังาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน ต าแหนง่ และระยะเวลาการท างาน 

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบัความจงรักภกัดีของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่  

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความจงรักภักดีของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. น าผลการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างานความ
ผกูพนัตอ่องค์กร และความจงรักภกัดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึง่  

2. น าผลการศกึษาท่ีได้ไปปรับปรุงแผนบริหารให้เหมาะสมกบัพนกังาน โดยผลการศกึษา
นีส้ามารถเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรบคุคลของธนาคาร เพ่ือให้
เกิดแรงกระตุ้น และแรงผลกัดนัให้พนกังานเกิดความจงรักภกัดีตอ่ธนาคารมากย่ิงขึน้ และสามารถ
รักษาผู้ มีความสามารถให้คงอยูก่บัธนาคารตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากร เป็นพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มีจ านวน 

453 คน (ทรัพยากรบคุคล ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่. 2561)  
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มี

จ านวน 453 คน โดยผู้ วิจัยค านวณสูตรของ (Krejcie & Morgan, 1970) และก าหนดความ
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คลาดเคล่ือนขนาดกลุ่มตวัอย่างร้อยละ5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และสดัส่วนของลกัษณะ
ท่ีสนใจในประชากรเทา่กบั 0.5 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการเท่ากบั 208 คน 

ตวัแปรท่ีศกึษา 
1. ตวัแปรอิสระมี 3 ตวัแปร แบง่เป็นดงันี ้

1.1 ปัจจยัสว่นบคุคล มี 7 ด้าน ดงันี ้
1.1.1 เพศ 
1.1.2 อาย ุ
1.1.3 สถานภาพสมรส 
1.1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.1.5 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.6 ต าแหนง่งาน 
1.1.7 ระยะเวลาการท างาน 

1.2 คณุภาพชีวิตในการท างาน มี 8 ด้าน ดงันี ้
1.2.1 คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
1.2.2 ความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชีพ 
1.2.3 การท างานร่วมกนั 
1.2.4 สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลดภยัตอ่สขุภาพ 
1.2.5 ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั 
1.2.6 ลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคม 
1.2.7 โอกาสในการพฒันาความสามารถของบคุคล 
1.2.8 สิทธิในการท างาน  

1.3 ความผกูพนัตอ่องค์กร มี 3 ด้าน ดงันี ้
1.3.1 ความเช่ือมัน่ยอมรับในเปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร 
1.3.2 ความเตม็ใจทุม่เทในการท างานให้กบัองค์กร 
1.3.3 ความปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความจงรักภกัดีตอ่องค์กร มี 3 ด้าน ดงันี ้ 
2.1.1 พฤตกิรรมท่ีแสดงออก 
2.1.2 ความรู้สกึ  
2.1.3 การรับรู้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. คณุภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในการท างานของพนกังาน

ธนาคารซึ่งเกิดจากการรับรู้ต่อปัจจัยด้านต่างท่ี เก่ียวข้องกับการท างานของแต่ละบุคค ล
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความมั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพ การท างานร่วมกัน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั ลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์
ตอ่สงัคม ความผกูพนัตอ่องค์กร และความเช่ือมัน่ยอมรับในเปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร 

2. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม หมายถึง  ผลประโยชน์ท่ีพนักงานธนาคารได้รับจากการ
ท างาน มีความเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของพนกังาน และมีความยุติธรรม โดยเปรียบเทียบจาก
ลกัษณะงาน และการปฏิบตังิาน รวมทัง้ คา่ล่วงเวลา โบนสั เงินเพิ่มพิเศษ และประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น 
คา่รักษาพยาบาล คา่เล่าเรียนบตุร ท่ีนายจ้างจ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นตวัเงิน หรือ สิ่งของอ่ืนใดก็ตามท่ี
เห็นวา่มีความเหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าท่ี ความรู้ความสามารถ และงานท่ีได้รับผิดชอบ 

3. ความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง ความรู้สึกโดยธรรมของพนกังานธนาคารท่ีได้รับการ
เล่ือนต าแหน่ง เล่ือนชัน้เงินเดือนให้สูงขึน้ รวมทัง้การมีโอกาสได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม และการ
ได้รับความรับการฝึกอบรม 

4. การท างานร่วมกัน หมายถึง การร่วมกันท างานของสมาชิกท่ีมากกว่า 1 คน โดยท่ี
สมาชิกทกุคนนัน้จะต้องมีเปา้หมายเดียวกนัวา่จะท าอะไรแล้วทกุคนต้องยอมรับร่วมกนั มีการวาง
แผนการท างานร่วมกนั 

5. สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารท่ีมีต่อ
สภาพทางกายภาพของงาน ได้แก่ อาคาร และสถานท่ี แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทัง้
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนนุในการปฏิบตังิานด้วย ได้แก่ วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เป็นต้น 

6. ความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั หมายถึง การเปิดโอกาสให้พนกังานธนาคาร
ใช้ชีวิตในการท างาน และชีวิตส่วนตวัอย่างสมดลุ ก็หมายถึงว่า ต้องไม่ปล่อยให้พนกังานธนาคาร
ได้รับความกดดนัจากการปฏิบตัิงานมากเกินไป การก าหนดเวลาท างานท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นการ
หลีกเล่ียงการท่ีต้องเคร่งเครียดอยูก่บังานจนไมมี่เวลาพกัผ่อน หรือ ใช้ชีวิตสว่นตวั 

7. ลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสงัคม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม การรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ในด้านการให้บริการ การปฏิบตัิเก่ียวกับการจ้าง
งาน และเทคนิคในทางการตลาด 

8. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสในการพฒันา และใช้
ความสามารถของบคุลากรปฏิบตังิานตามทกัษะ และความรู้ท่ีมี 
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9. สิทธิในการท างาน หมายถึง บคุลากรมีสิทธ์ิสว่นตวั ไมถ่กูระเมิดเร่ืองพฤตกิรรมสว่นตวั
เม่ืออยูน่อกเวลาท างาน และมสิทธ์ิในการแสดงความคดิเห็นขดัแย้งโดยไมส่ง่ผลตอ่การประเมินผล 

10. ความผกูพนัตอ่องค์กร หมายถึง ความจงรักภกัดีของพนกังานธนาคารท่ีจะคงอยูด้่วย
ความภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่งในธนาคาร ปฏิบตัิงานอย่างทุ่มเท ยอมรับวตัถุประสงค์ และ
จดุมุง่หมายขององค์กรเพ่ือความก้าวหน้า และผลประโยชน์ของธนาคาร 

11. ความเช่ือมั่นยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร หมายถึง ความรู้สึกของ
พนกังานธนาคารท่ีแสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับธนาคารท่ีมีค่านิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ 
และเต็มใจท่ีจะอุทิศก าลงักาย และก าลงัใจเพ่ือปฏิบตัิภารกิจของธนาคาร เป็นความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกนั 

12. ความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กับองค์กร หมายถึง ความเต็มใจของพนักงาน
ธนาคารท่ียินดีท่ีจะทุ่มเทก าลงักายเพ่ือท างานให้กบัธนาคาร รวมทัง้มีความจงรักภกัดีต่อธนาคาร
ด้วยความเต็มใจเป็นความเต็มใจท่ีพนกังานธนาคารเตม็ใจท่ีจะให้บางสิ่งบางอยา่งของตนเพ่ือชว่ย
พยงุให้องค์กรประสบความส าเร็จ และมีความก้าวหน้าซึ่งผู้ปฏิบตัมีิความพงึพอใจเป็นพืน้ฐานด้วน
ภาวะเตม็ใจ และทุม่เทท่ีจะปฏิบตังิานเพื่อธนาคาร 

13. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร  หมายถึง 
ความรู้สึกของพนกังานธนาคารท่ีต้องการจะอยู่ในองค์กรเพ่ือท่ีจะปฏิบตัิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
โดยมีความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีไม่ต้องการออกจากอธนาคารท่ีตนปฏิบตัิงานอยู่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ใด หรือ เป็นเพราะมีแรงจูงใจในด้านใด เป็นลักษณะความตัง้ใจของพนักงานท่ีจะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มท่ี ในการกระท าเพ่ือประโยชน์ต่อธนาคาร มีความปรารถนาท่ีจะอยู่กับธนาคาร
ตลอดไป 

14. ความจงรักภกัดี หมายถึง การท่ีพนกังานธนาคารมีความรู้สึกรักใคร่ และไม่อยากไป
จากธนาคาร เน่ืองมาจากวา่มีสิ่งท่ีจงูใจบางอยา่งท่ีท าให้รู้สกึเสียดายท่ีจะต้องจากไป 

15. พฤติกรรมท่ีแสดงออก หมายถึง กิริยาอาการ หรือ ปฏิกิริยาท่ีแสดงออก หรือ เกิดขึน้ 
เม่ือเผชิญกบัสิ่งเร้า ซึง่จะมาจากภายในร่างกาย หรือ ภายนอกร่างกายก็ได้ 

16. ความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึก หรือ อารมณ์ท่ีเกิดจากการประเมินความรู้สึกชอบ 
หรือ ไมช่อบตอ่บคุคล หรือ สถานการณ์ เชน่ ความรัก ความพงึพอใจท่ีจะท างานให้กบัธนาคาร 

17. การรับรู้ หมายถึง คา่นิยม ความเช่ือถือในบคุคล หรือ สถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่สิ่งท่ี
บคุคลนัน้รับรู้ และกระท า เช่น ความเช่ือถือเช่ือมัน่ และความไว้วางใจในธนาคาร ความเช่ือถือใน
ธนาคาร 
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18. ระดับปฏิบัติการ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีระดับ 7 ขึน้ไปท่ีปฏิบัติงานอยู่ในธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่ 

19. ระดับบริหาร หมายถึง หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. การศกึษาสงูสดุ 
5. รายได้ 
6. ต าแหนง่งาน 

7. ระยะเวลาการท างาน 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
1. คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
2. ความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชีพ 
3. การท างานร่วมกนั 
4. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
5. ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 
6. ลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคม  
7. โอกาสในการพฒันาความสามารถของ
บคุคล 
8. สิทธิในการท างาน 
 
ค8 
 

ความผูกพันต่อองค์กร 
1. ความเช่ือมัน่ยอมรับในเปา้หมาย และ
คา่นิยมขององค์กร 
2. ความเตม็ใจทุม่เทในการท างานให้กบั
องค์กร 
3. ความปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์กร 
 

 
 
 
 
 

ความจงรักภักดีต่อธนาคาร
พาณิชย์แห่งหน่ึง 
1. พฤตกิรรมท่ีแสดงออก  
2. ความรู้สึก  
3. การรับรู้ 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. พนกังานท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 

รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างานตา่งกนั มีความจงรักภกัดีต่อของพนกังาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั 

2. คณุภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความมัน่คง และก้าวหน้าใน
อาชีพ การท างานร่วมกัน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั 
และลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสงัคม มีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีของพนกังานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

3. ความผกูพนัตอ่องค์กร ได้แก่ ความเช่ือมัน่ยอมรับในเปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร 
ความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กบัองค์กร และความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กรมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภักดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพนัตอ่องค์กร และ

ความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ผู้ วิจัยได้ศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยเสนอตามหวัข้อรายละเอียดดงันี ้

1. แนวคดิประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิคณุภาพชีวิตในการท างาน 
3. แนวคดิความผกูพนัธ์ตอ่องค์กร 
4. แนวคดิความจงรักภกัดีตอ่องค์กร 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 
แนวคิดประชากรศาสตร์ 

ความหมายของประชากรศาสตร์ 
ปรมะ สตะเวทิน (2541) อธิบายความหมายของประชากรว่า คณุลกัษณะของประชากร

ในด้านต่าง ๆ อนัได้แก่  เพศ อายุ ภูมิล าเนา สถานะทางสงัคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจ 
องค์ประกอบด้านอายุ และเพศ เป็นองค์ประกอบ หรือ คณุลกัษณะขัน้พืน้ฐานของประชากรท่ีจดั
วา่มีความส าคญัมากกว่าองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ เพราะเป็นปัจจยัท่ีส าคญั และมีผลกระทบตอ่การ
เกิด การตาย และการย้ายถ่ิน อันเป็นสิ่ งส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านขนาด
องค์ประกอบ และการกระจายตวัของประชากร โดยมีองค์ประกอบของประชากรศาสตร์ สามารถ
แบง่ออกเป็นด้านตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

1. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้คนมีความเหมือนกัน หรือ แตกต่างกันใน
เร่ืองของพฤติกรรม และความคิด โดยทั่วไปคนท่ีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี (Liberal) ยึดถือ
อุดมการณ์ (Idealistic) ความใจร้อน (Impatient) และมองโลกในแง่ดี (Optimistic) มากกว่าคน
อายุมากกว่าในขณะท่ีคนอายนุ้อยมากมกัจะมีความคิดท่ีอนรัุกษ์นิยม (Conservative) ยึดถือการ
ปฎิบตัิ (Pragmatic) มีความระมัดระวัง (Cautious) มองโลกในแง่ร้าย (Pessimistic) กว่าคนท่ีมี
อายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนมีความผูกพันยาวนาน มี
ทรัพย์สมบัติ  และผลประโยชน์ในสังคมมากกว่าคนท่ีอายุน้อยกว่า จึงมักไม่ยอมให้มีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึน้ในสงัคม นอกจากความแตกต่างในเร่ืองความคิดแล้ว อายุยงัเป็นสิ่งก าหนด
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ความแตกตา่งในเร่ืองความยากง่ายในการชกัจงูใจด้วย โดยการวิจยัทางจิตวิทยายงัพบวา่ เม่ือคน
มีอายมุากขึน้โอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจ หรือ ถกูชกัจงูใจจะน้อยลงอีกด้วย นอกจากนัน้โดยปกตแิล้ว
คนท่ีมีวยัตา่งกนัมกัจะมีความต้องการในสิ่งท่ีตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งกนัด้วย เชน่ คนวยักลางคน และคน
สงูอายมุักจะคิดถึงเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ท่ีดิน การมีบ้าน และการรักษาพยาบาล 
เป็นของตนเอง ในขณะท่ีคนหนุ่มสาวอาจจะสนใจเร่ืองการศึกษา ความเสมอภาคในสงัคม และ
ความยตุธิรรม 

2. เพศ (Gender) การวิจยัทางจิตวิทยาหลายชิน้ได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกบัผู้ชายมี
ความแตกตา่งกนัอย่างมากในเร่ืองของทศันคต ิความคิด และคา่นิยม เพราะสงัคม และวฒันธรรม
ก าหนดบทบาท และกิจกรรมของสองเพศไว้ต่างกัน ผู้หญิงจึงมักเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหว หรือ 
โอนอ่อนผ่อนตาม (Submissive) เจ้าอารมณ์ (Emotional) เป็นแม่บ้านแม่เรือน และงานวิจัยยัง
พบว่าผู้หญิงถกูชกัจงูได้ง่ายกว่าผู้ชาย  ผู้ชายใช้เหตผุลมากกว่า และมีความสามารถในการจดจ า
มากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงเป็นเพศท่ีหยัง่ถึงจิตใจของคนได้ดีกว่า มีความสามารถในการคาดคะเน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างแม่นย ากว่าผู้ ชาย ความแตกต่างอีกอันระหว่าง ผู้หญิงกับ
ผู้ชายก็คือ ผู้หญิงมกัจะโทษตนเองเม่ือมีความผิดพลาดเกิดขึน้ ในขณะท่ีผู้ชายมกัโทษผู้ อ่ืน หรือ 
อปุสรรคอ่ืน ๆ แตจ่ะไมโ่ทษตนเอง 

3. สถานะทางสงัคม และเศรษฐกิจ (Social and economic status) สถานะทางสัม
คม และเศรษฐกิจหมายความถึง เชือ้ชาติ ชาติพันธุ์  (Rare and ethnic) อาชีพ (Occupation) 
รายได้ (Income) ตลอดจนพืน้ฐานทางครอบครัว (Family background) การวิจัยทางนิเทศ
ศาสตร์ได้ชีใ้ห้เห็นว่าสถานะทางสังคม และเศรษฐกิจท าให้คนมีวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคต ิ
ประสบการณ์ และเปา้หมายท่ีตา่งกนั พืน้ฐานทางครอบครัว มีอิทธิพลต่อคา่นิยม ความคิด ความ
เช่ือตลอดจน พฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎีทางสมัคมวิทยาได้ยอมรับว่าอิทธิพลของครอบครัวท่ีมี
ตอ่ทศันคต ิและพฤตกิรรมของบคุคล และถือครอบครัวเป็นสมัคม ๆ แรกของบคุคล 

3.1 อาชีพ บุคคลท่ีมีอาชีพต่างกันย่อมมองโลกโดยมีแนวความคิด มีอดุมการณ์ 
มีค่านิยมต่อสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป บุคคลท่ีรับราชการมักค านึงถึงเร่ืองยศถาบรรดาศกัดิ ์
สวสัดิการศกัดิ์ศรี และเกียรติภูมิของความเป็นข้าราชการ ในขณะท่ีบุคคลท่ีท างานธุรกิจเอกชน 
อาจค านึงถึงรายได้ และการมีศกัดิ์ศรีของตนด้วยเงินทองท่ีสามารถจะหาซือ้ หรือ จบัจ่ายใช้สอย
สิ่งท่ีตนเองต้องการเพ่ือรักษาสถานภาพทางสงัคมของตนเอง แม้แตบ่คุคลท่ีรับราชการด้วยกนั ก็มี
ความคิดเห็น และค่านิยมไม่เหมือนกันตลอดจนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันทัง้ทหาร ต ารวจ แพทย์ 
พยาบาล ผู้พิพากษา วิศวกร ครู ฯลฯ 
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3.2 รายได้ รายได้ของบุคคลย่อมเป็นเคร่ืองก าหนดความต้องการ ตลอดจน
ความคดิเห็นของบคุคลท่ีเก่ียวกบัสิ่งตา่ง ๆ และพฤตกิรรมของบคุคล 

3.3 เชือ้ชาติ บุคคลต่างเชือ้ชาติกันย่อมมีวัฒนธรรมของแต่ละเชือ้ชาติท่ีคอย
ก ากบัความคดิ คา่นิยม ทศันคต ิและพฤตกิรรมของบคุคลในเชือ้ชาตแิตกตา่งกนั 

4. การศึกษา (Education) การศึกษา หรือ ความรู้ในระดับท่ีแตกต่างกัน ในยุค
ต่างกัน ในระบบการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ในสาขาวิชาท่ีแตกต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด 
อดุมการณ์ รสนิยม คา่นิยม และความต้องการท่ีแตกตา่งกนั 

5. ศาสนา (Religion) ศาสนาเป็นอีกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรม และ
คา่นิยมทัง้นีเ้พราะศาสนาได้มีส่วนเก่ียวข้องกบับคุคล และกิจกรรมในชีวิตตลอดชีวิต ตัง้แตเ่กิดจน
ตาย 

6. ภูมิล าเนา (Geographic Distribution) ถ่ินฐานท่ีอยู่อาศัย เช่น ในภูมิภาคแต่ละ
ภูมิภาคภายในประเทศ และแต่ละประเทศในโลกมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิด ความเช่ือ 
รสนิยม ทัศนคติ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามวฒันธรรมย่อย (Subculture) ของแต่ละ
ภมูิภาค แตล่ะวฒันธรรม (Culture) ของแตล่ะประเทศ 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2553) อธิบายว่า ความพึงพอใจในงานมี
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัเฉพาะบคุคล เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ได้ว่าพนกังานกลุ่มใด
มีทีทา่ท่ีจะเกิดปัญหาทางพฤติกรรมซึง่เก่ียวข้องกบัความไม่พึงพอใจปัจจยัเฉพาะบคุคลเหล่านี ้ใน
บางครัง้เก่ียวข้องกับผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง บางครัง้ก็เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของการท างาน ได้แก่ 
อาย ุระดบัอาชีพ ระดบัการศกึษา 

1. อายุ เม่ือผู้ปฎิบตัิงานมีอายุมากขึน้ ต าแหน่งหน้าท่ีการงานมักสูงขึน้ ดงันัน้จึงมี
แนวโน้มท่ีจะพอใจในงานมากขึน้ ซึ่งเหตผุลหลายประการประกอบกนั เชน่ ความคาดหวงัในระดบั
ต ่า การปรับตวักบัสถานการณ์ในการท างานดีขึน้ เพราะมีประสบการณ์ในการท างานมากขึน้ 

2. ระดับอาชีพ บุคคลผู้ มีระดับอาชีพท่ีสูง มักมีความพึ่งพอใจในงานของตนเอง 
คา่จ้างท่ีดี สภาพการท างานท่ีดี งานมีเกียรต ิต้องใช้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเหลา่นีเ้ป็นเหตผุลท่ีดี
ท่ีท าให้เกิดความพงึพอใจเพิ่มขึน้ 

3.ระดับการศึกษา บุคคลท่ีมีระดับการศึกษาสูงมักจะได้งานในระดับสูง และมัก
คาดหวงัในความพงึพอใจในงานสงูด้วย ท าให้ประสบความพงพอใจในงานตามท่ีปรารถนา 

สุดา ดวงเรืองรุจิระ (2543) อธิบายว่า บุคคลท่ีมีความแตกต่างในเร่ือง เพศ อายุ 
รายได้ สถานภาพของครอบครัว และอาชีพ จะมีความต้องการความคิดเห็นตา่ง ๆ แตกตา่งไปตาม
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ปัจจัยเหล่านี ้ดังนัน้จึงต้องศึกษาพืน้ฐานเฉพาะบุคคล ผู้ มีอายุท่ีแตกต่างกันจะไม่ต้องการ
เป้าหมายในชีวิตเหมือนกัน ตอนเด็กจะต้องการความสนุกสนาน วัยรุ่นจะต้องการให้เพ่ือนฝูง
ยอมรับ ต้องการอิสระเสรีในการแสดงออก ผู้ ใหญ่จะต้องการประสบความส าเร็จในอาชีพ และมี
ฐานะท่ีมัน่คง ส่วนผู้สงูอายจุะต้องการความสงบสขุเป็นต้น รายได้น้อยต้องสินค้าราคาพอสมควร 
คณุภาพพอใช้ได้ ปริมาณให้เพียงพอ แต่ผู้ มีรายได้มากสูงต้องการสินค้าคุณภาพเย่ียมราคาไม่
เก่ียง ปริมาณไม่ต้องมาก ในสมยัก่อนเพศหญิง และเพศชายจะแสดงถึงความแตกต่างท่ีแยกกัน
อยา่งชดัเจน แตใ่นปัจจบุนัมีผลิตภณัฑ์หลายชนิดท่ีสามารถเสนอขายชายหญิงโดยไมแ่ยกเพศ เช่น 
เสือ้ผ้าล าลอง รองเท้าผ้าใบรวมไปถึงการเลือกอาชีพเป็นต้น  

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) อธิบายว่า ในหน่วยงานขององค์กรต่าง ๆ จะ
ประกอบไปด้วยบคุลากรในระดบัตา่ง ๆ เป็นจ านวนมาก บคุคลแตล่ะคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตา่ง
กนัออกไป ลกัษณะพฤติกรรมของบคุคลท่ีแสดงออกแตกตา่งกนันีมี้สาเหตมุาจากปัจจยัตา่ง ๆ ซึ่ง
ได้แก่ อาย ุเพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในองค์กร ลกัษณะพฤติกรรมในการท างาน
ของบคุคลจะเป็นดงันี ้

1. เพศกับการท างาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไป
เร่ืองความสามารถท่ีเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาในการท างาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม 
ความสามารถในการเรียนรู้ ระหว่างเพศชาย และเพศหญิงไมมี่ความแตกตา่งกนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม
ในการศกึษาของนกัจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงมีลกัษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชาย
จะมีความคิดเชิงรุก ความคาดหวัง ความคิดก้าวไกล มากกว่าเพศหญิง แต่จะไม่แตกต่างกันใน
เร่ืองผลงาน และในเร่ืองความพงึพอใจในงาน 

2. อายุกับการท างาน (Age and Job Performance) เป็นท่ียอมรับว่าผลงานของ
บคุคลจะลดน้อยลงไปในขณะท่ีอายเุพิ่มมากขึน้ แตไ่ม่ว่าอย่างไรบุคคลท่ีมีอายมุากจะถือว่าเป็นผู้
มีประสบการณ์ในการท างานสูง และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการท างานให้เกิดผลผลิตสูงได้ 
นอกจากนีค้นท่ีอายมุากจะไมล่าออกจากงาน หรือ ย้ายงาน แตจ่ะท างานท่ีเดมิ เน่ืองจากโอกาสใน
การเปล่ียนงานมีน้อย ประกอบกบัช่วงเวลาในการท างานนานจะสง่ผลท าให้ได้รับคา่ตอบแทนมาก
ขึน้ รวมถึงสวสัดิการตา่ง ๆ ก็จะได้เพิ่มขึน้อีกด้วย พนกังานท่ีมีอายมุากขึน้จะปฏิบตัหิน้าท่ีการวาน
อยา่งสม ่าเสมอ ขาดงานน้อยกวา่พนกังานท่ีมีอายนุ้อย 

3. สถานภาพสมรสกับการท างาน (Marital Status and Job Performance) พบว่า
พนักงานท่ีสมรสแล้วจะขาดงาน และมีอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ ท่ีเป็นโสด ความพึง
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พอใจในงานจะสูงกว่าผู้ ท่ีเป็นโสด รวมถึงมีความรับผิดชอบ มีความสม ่าเสมอในการท างาน เห็น
คณุคา่ของงานอีกด้วย 

4. ความอาวุโสในการท างานกับการท างาน (Tenure and Job Performance) ผู้
อาวโุสในการท างานจะมีผลงานสงูกวา่พนกังานใหม ่และมีความพงึพอใจในการท างานสงูกวา่ 

จากการทบทวนเอกสาร ผู้ วิจัยสรุปความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
หมายถึง การศกึษาถึงคณุลกัษณะ ขนาด หรือ จ านวนของประชากรในด้านต่าง ๆ อนัได้แก่  เพศ 
อาย ุภมูิล าเนา สถานะทางสงัคม การศกึษา ศาสนา และเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 
แนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน 

ความหมายคณุภาพชีวิตในการท างาน 
Walton (1973) อธิบายว่า คุณภาพชีวิตการในท างานเป็นค าท่ีมีความหมายกว้าง 

ไม่ใช่แค่สิ่งท่ีใช้ก าหนดเวลาในการท างานสัปดาห์ละ 40 ชัว่โมง หรือ มีเพียงกฎหมายท่ีคุ้มครอง
แรงงานเด็ก หรือ การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่าเพียงเท่านัน้  แต่ยังมีความหมายรวมไปถึงความ
ต้องการ และความปรารถนาท่ีจะท าให้ชีวิตของบคุลากรในองค์กรนัน้ ๆ ดีขึน้อีกด้วย คณุภาพชีวิต
ในการท างานท่ีดีจะมีผลต่อพนักงานซึ่งเกิดจากการปรับปรุงภายในหน่วยงาน  และลกัษณะงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตวัพนกังานควรท่ีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมักจะเก่ียวข้องกับการ
สง่เสริมชีวิตการท างานในแตล่ะบคุคล และรวมถึงความต้องการของตวัพนกังานในเร่ืองของความ
พึง่พอใจในงาน รวมถึงการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจท่ีมีผลตอ่สภาพในการท างานของตวัพนกังาน
อีกด้วย 

Cascio (1995) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานไว้สองแนวทาง มี
ดงันี ้

1. คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นกระบวนการท่ีองค์กรได้ก าหนดขึน้ เพ่ือการ
ตอบสนองตามความต้องการของพนกังานทัง้ทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจ 

 2. คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นการรับรู้ของพนักงานว่าพวกเขานัน้ได้มีความ
ปลอดภยั ได้รับการตอบสนองตามความต้องการของพวกเขา และสามารถท่ีจะเตบิโตในหน้าท่ีการ
งาน รวมไปถึงการพฒันาในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรบคุคลในองค์กร  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ (2560) ได้สรุป คุณภาพ
ชีวิตในการท างานว่าเป็นภาวะความเป็นอยู่ท่ีดีทัง้ของตนเอง ทัง้ด้านร่างกาย และจิตใจ และของ
สงัคม ทัง้นีค้รอบคลมุไปถึง ความปลอดภยั สิทธิ และเสรีภาพ  ส่วนในทางการแพทย์มองคณุภาพ

http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/


  16 

ชีวิตวา่หมายถึง สภาพร่างกาย และจิตใจท่ีมัน่คงแข็งแรง มีความพอใจ สขุใจ สขุกาย และมีความ
สงบ ทัง้นีค้ณุภาพชีวิตจะถกูคกุคามด้วยโรค และภาวะผิดปกตติา่งๆ ของร่างกายและจิตใจ 

วิทยา อินทร์สอน และ สุรพงศ์ บางพาน (2559) อธิบายไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานนัน้มีความส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองมาจากคนคือทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในกาท างาน ปัจจบุนั
การท่ีเราจะท างานเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ และตอบสนองตอ่ความต้องการขัน้พืน้ฐานได้นัน้ สถานท่ี
ท างานจะต้องมีความเหมาะสม นัน่ก็คือการท าให้พนกังานเกิดความสขุ ความรู้สกึปลอดภยั ความ
มัน่คงในงาน ถ้าหากพนกังานเกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่งานแล้วนัน้จะส่งผลท่ีดีทัง้ตวับคุคล และองค์กร
อีกด้วย 

ชตุิกาญจน์ เปาทยุ (2553) ได้อธิบายไว้ว่า คณุภาพชีวิตในการท างานมีความหมาย
ทัง้ทางกว้างและทางแคบ โดยคณุภาพชีวิตในการท างานในความหมายท่ีกว้างนัน้หมายถึงสิ่งตา่ง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตการท างาน ซึ่งประกอบด้วย คา่จ้าง ชัว่โมงการท างาน สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าในการท างาน และรวมถึงความมีมนษุยสมัพนัธ์ สิ่งเหลา่นีล้้วน
แล้วแตส่ร้างแรงจงูใจ และความพงึพอให้กบัคนท างาน สว่นคณุภาพชีวิตการท างานในความหมาย
อย่างแคบคือ ผลท่ีมีตอ่คนท างานซึ่งหมายถึงการปรับปรุงในองค์กร และลกัษณะงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพนกังานควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษส าหรับการส่งเสริมระดบัคณุภาพชีวิตในการ
ท างานของแตล่ะบคุคล รวมถึงความต้องการของพนกังานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน และการมี
สว่นร่วมในการตดัสินใจท่ีจะมีผลตอ่สภาพการท างานของตนเองด้วย 

กิติคณุ ช่ือสตัย์ดี (2557)กล่าววา่ความหมายคณุภาพชีวิต คือความสขุในการท างาน
ท่ีมีความก้าวหน้าในด้านหน้าท่ีการงาน ด้านความมั่นคงในการท างาน ได้รับค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอ รวมไปถึงได้รับความพงึพอใจในการท างานของตนเอง 

หทยัรัตน์ มนต์ทิพย์เนตร (2557) กลา่วถึง คณุภาพชีวิตในการท างานว่า การสง่เสริม
คณุค่าของงานท่ีบุคลากรท า โดยชีใ้ห้เห็นว่า งานท่ีบุคลากรท านัน้เป็นงานท่ีส าคญั และบุคลากร
เป็นสว่นส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้งานนัน้ ๆ ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคญักบั
ความรู้สึกนึกคดิ และจิตใจของบคุลากรท่ีท างาน พร้อมทัง้ให้ความส าคญักบับคุคลมากขึน้ โดยถือ
วา่บคุคลเป็นสินทรัพย์ (Asset) อยา่งหนึ่งขององค์กร และบคุคลจะท าให้งานนัน้ ๆ มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

ภาวิลยั จนัน์ลอย (2556) อธิบายคณุภาพชีวิตไว้ว่า มีความหมายเช่นเดียวกบัค าว่า 
ความสุข ความผาสุก และค าอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันนัน้ และเน่ืองจากความหมายของค าว่า 

http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0


  17 

คณุภาพชีวิต ยงัคลมุเครือ จงึได้เสนอแนวทางในการสรุปความหมายกว้าง ๆ ของคณุภาพชีวิตโดย
แบง่เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

1. คณุภาพชีวิตในแง่ของวตัถ ุเชน่ วยั รายได้ ความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน ๆ ในสงัคม 
2. คณุภาพชีวิตในแง่ของจิตใจ เช่น ความพึงพอใจในการท างาน ความพึ่งพอใจใน

สถานภาพทางสงัคม ระดบัของความกระตือรือร้นในการท างาน หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ ในแตล่ะวนั 
3. คณุภาพชีวิตในแง่ของความรู้สึกนึกคิดโดยรวมทัง้หมด เช่น ความรู้สึกมีความสุข 

ความรู้สึกมีทุกข์ หรือ ความวิตกกังวลต่าง ๆ ความคิดในการฆ่าตวัตาย ความคิดท่ีเก่ียวข้องกับ
อนาคตในแง่ด ี

ส าราญ จชู่วย (2554) อธิบายไว้วา่ คณุภาพชีวิต หมายถึงคณุภาพของความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ปฏิบตัิงานกบัสิ่งแวดล้อมได้รวมในการท างาน โดยเน้นมิติเก่ียวกบัความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
มกัจะถกูละเลยจากปัจจยัทางเทคนิค และปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบท างาน 

จากการทบทวนเอกสาร ผู้ วิจัยสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
หมายถึง การปฏิบตัิงานอย่างมีความสุข การปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจ รวมไปถึงการได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการ และการสามารถท่ีจะได้เติบโตในหน้าท่ีการงานได้ นอกจากนัน้
คุณภาพชีวิตยังมีความหมายได้หลากหลายท าให้ตัวชีว้ัดคุณภาพชีวิตในการท างานจึงมีความ
หลากหลายอีกด้วย ซึ่งตวัชีว้ัดคุณภาพชีวิตในการท างานนีอ้าจรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน คา่ตอบแทน และทศันคต ิตลอดจนคา่นิยมตา่ง ๆ ของกลุม่ หรือ องค์กรนัน้ ๆ 

 
องค์ประกอบคณุภาพชีวิตในการท างาน 

Walton (1973) ได้เสนอไว้ว่า องค์ประกอบของคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีชดัเจน
ทัง้ด้านนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งสามารถวดัได้ทัง้เชิงพฤติกรรมและเชิงปริมาณได้ง่าย ซึ่งสามารถ
แบง่ได้ 8 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม หมายความถึง การได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบตัิงาน
นัน้ ต้องมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตสุมผลในสังคมนัน้
ด้วย ส าหรับค่าตอบแทนท่ียุติธรรม เกิดจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนจากการท างานใน
ต าแหน่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีคล้ายกนั หรือ เปรียบเทียบจากผลของการปฏิบตัิงานท่ีเท่า
เทียม 
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 2. สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ หมายความถึง การจัดท า
สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ และส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามยั และไมก่่อให้เกิดความเส่ียงอนัตรายในการท างาน 

3. ความมัน่คง และความก้าวหน้าในการท างาน หมายความถึง บคุลากรสามารถน า
ความรู้ และความสามารถมาใช้ในการท างาน องค์กรรักษา หรือ เพิ่มความสามารถให้บุคลากร 
และจะต้องมีการมอบหมายหน้าท่ี หรือ งานใหม่ ๆ ท่ีใช้ความสามารถ และทกัษะท่ีเพิ่มขึน้อีกใน
อนาคต องค์กรต้องเปิดโอกาสให้มีการพฒันาภายในองค์กร หรือ ในสายงาน ส่วนของความมัน่คง 
ให้ความหมายถึง ความมัน่คง ความมัน่ใจว่าองค์กร หรือ บริษัทจะไม่ล้มละลายท าให้ต้องหางาน
ใหม่ หรือ บุคลากรต้องมีความมั่นใจได้ว่า ไม่สามารถถูกให้ออกจากองค์กรหรือบริษัทโดย
ปราศจากความผิด 

4. โอกาสในการพฒันาความสามารถของบคุคล หมายความถึง โอกาสในการพฒันา 
และใช้ความสามารถของบคุลากรปฏิบตังิานตามทกัษะ และความรู้ท่ีมี ซึ่งจะท าให้บคุลากรรู้สกึว่า
ตนเองมีคณุคา่ และท้าทายในการท างาน และได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีรวมทัง้ให้ความรู้สกึมี
สว่นร่วมในการปฏิบตังิาน 

5. การท างานร่วมกนั หมายความถึง การท่ีผู้ปฏิบตัิงานรู้สึกวา่ ได้รับการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงาน การรู้สึกว่ามีคุณค่า และการร่วมมือกันท างานจากกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ให้รู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรทุกคนต้องมีความเสมอภาคในโอกาส และ
ความก้าวหน้า มีการเปิดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี ไม่มีการแบ่งชัน้วรรณะใน
หนว่ยงาน ปราศจากซึง่การมีอคต ิและการท าลายซึง่กนัและกนั 

6. สิทธิในการท างาน หมายความถึงบุคลากรมีสิทธิส่วนตัว ไม่ถูกละเมิดเร่ือง
พฤติกรรมส่วนตวัเม่ืออยู่นอกเวลาท างาน และมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นขัดแย้ง โดยท่ีไม่
สง่ผลตอ่การประเมินผลการปฏิบตังิาน มีความเสมอภาคในการรับรางวลัตา่ง ๆ อยา่งเทา่เทียม 

7. ความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั หมายความถึง บคุคลท่ีสามารถจดัความ
สมดลุระหว่างงานกับเร่ืองส่วนตวัให้เกิดขึน้ในชีวิตได้ และสามารถจดัสรรบทบาทให้สมดลุ อัน
ได้แก่ การแบ่งเวลา การเดินทาง อาชีพ ซึ่งจะต้องมีสดัส่วนอนัเหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่าง
ของตวัเอง และของครอบครัว  

8. ลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสงัคม หมายความถึง การท่ีบุคลากรมีความรู้สึกว่า 
งาน หรือ กิจกรรมท่ีท านัน้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงองค์กร
ของตัวเองได้ท าประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือเป็นการเพิ่มคุณค่าความส าคัญของอาชีพ และเกิด
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ความรู้สึกภูมิใจในองค์กรของตวัเอง ยกตวัอย่างเชน่ ความรู้สึกของบคุลากรท่ีรับรู้ว่าหน่วยงานของ
ตวัเองมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในด้านการผลิต การตลาด ปฏิบตัิงาน ก าจดัของเสีย และร่วม
รณรงค์ด้านการเมือง และอ่ืน ๆ รวมไปถึงภาพพจน์ ช่ือเสียงขององค์กร 

Bruce & Blackburn (1992) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัของคุณภาพชีวิตใน
การท างานไว้ดงันี ้

1. ความก้าวหน้าและความมัน่คงซึง่หมายถึง โอกาสในการพฒันาความรู้ทกัษะ และ
ความสามารถรวมทัง้รู้สกึถึงความมัน่คงในการท างาน 

2. สภาพการท างานท่ีปลอดภัย และไม่ท าลายสุขภาพ  หมายถึง สภาพท่ีปลอดภัย
จากอุบตัิเหตตุ่าง ๆ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง อนัจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน 
รวมไปถึงสขุภาพในขณะปฏิบตังิาน 

3. คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเพียงพอ หมายถึง สิ่งของ หรือ รางวลั ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน 
บริการท่ีจบัต้องได้ และประโยชน์ท่ีลกูจ้างได้รับจากการท างาน เป็นการแลกเปล่ียนในการจ้างงาน 
โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วท่ีได้รับนัน้เหมาะสม และเพียงพอตอ่การใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนั 

4. การบูรณาการทางสงัคม หมายถึง การมีโอกาสได้มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน 
และผู้บริหาร 

5. การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ หมายถึง ท างานท่ีมีความหมาย และ
แสวงหาแนวทางใหม ่ๆ ในการท างาน 

6. การมีเวลาวา่ง หมายถึง ความสามารถในการแบง่เวลาให้กบัเร่ืองสว่นตวั และงาน
ได้อยา่งเหมาะสม 

7. การท่ีพนกังานท างานในสภาพการท างานท่ีปราศจากความวิตกกังวล และการมี
โอกาสก้าวหน้าอยา่งเทา่เทียมกนั 

Herzberg (1959) เสนอแนวคิดว่าองค์ประกอบคู่ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยท่ีมี
รายละเอียดดงันี ้

1.ปัจจยัจูงใจ หรือ ปัจจยักระตุ้น  (Motivation Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบังาน
โดยตรงเพ่ือจูงใจให้คนชอบ และรักในงานท่ีตนปฎิบตัิ และช่วยเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึง
พอใจให้แก่บุคคลในองค์กร ให้ปฎิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะปัจจยัท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการภายในบคุคลได้มีดงันี ้

1.1 ความส าเร็จในการท างานของบคุคล หมายถึง การท่ีบคุคลสามารถท างานได้
เสร็จสิน้และประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ การรู้จกัป้องกนั
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ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ เม่ือผลงานส าเร็จจงึเกิดความรู้สกึพงึพอใจ และปลาบปลืม้ในผลส าเร็จของงาน
นัน้ ๆ 

1.2 การได้รับการยอมรับนบัถือ หมายความถึง การได้รับการยอมรับนบัถือไม่ว่า
จะมาจากผู้บงัคบับญัชา หรือ การยอมรับนีอ้าจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยเพ่ือแสดงความยินดี 
การให้ก าลังใจ หรือ การแสดงออกอ่ืนใดท่ีบ่งบอกถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได้ท างาน
อยา่งใดอยา่งนึง่บรรลผุลส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานด้วย 

1.3 ลักษณะของงานท่ีปฎิบัติ หมายความถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีต้องอาศัย
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือ เป็นงานท่ีมีลกัษณะกระท าได้ตัง้แตต้่นจน
จบโดยล าพงัแตผู่้ เดียว 

1.4 ความรับผิดชอบ หมายความถึง ความพึงพอใจท่ีจะเกิดขึน้จากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจ หรือ ควบคมุ
อยา่งใกล้ชิด 

1.5 ความก้าวหน้า หมายความถึง ได้รับการเล่ือนต าแหน่งสูงขึน้ของบุคคลใน
องค์กร การมีโอกาสได้ศกึษาเพ่ือหาความรู้เพิ่มเตมิ หรือ ได้รับการฝึกอบรบ 

2. ปัจจยัค า้จุน (Maintenance Factor) ปัจจยัค า้จุน หมายความถึง ปัจจยัท่ีจะช่วย
ค า้จนุให้แรงจงูใจในการท างานของบคุคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มี หรือ มีในลกัษณะไม่สอดคล้อง
กบับคุคลในองค์กรบคุคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบงานขึน้ และปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบคุคล
ได้แก่ 

2.1 เงินเดือน หมายความถึง เงินเดือน และการเล่ือนขัน้เงินเดือนในหน่วยงาน
นัน้ ๆ เป็นท่ีพอใจของบคุลากรในการท างาน 

2.2 โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การท่ีบคุคล
ได้รับการ แต่งตัง้เล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายความถึงสถานการณ์ท่ีบุคคล
สามารถได้รับความก้าวหน้าในทกัษะวิชาชีพด้วย 

2.3 ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน หมายความ
ถึง การติดต่อไม่ว่าเป็นด้วยกิริยา หรือ วาจาท่ีแสดงถึงความสมัพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างาน
ร่วมกนัได้มีความเข้าอกเข้าใจซึง่กนั และกนัเป็นอยา่งดี 

2.4 สถานะของอาชีพ หมายความถึง อาชีพนัน้เป็นท่ียอมรับ และนับถือกันใน
สงัคมท่ีมีเกียรต ิและศกัดิศ์รี 
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2.5 นโยบาย และการบริหารงาน หมายความถึง การจัดการ และการบริหาร
องค์กร การตดิตอ่ส่ือสารภายในองค์กร 

2.6 สภาพในการท างาน หมายความถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น อากาศ
แสง เสียง ชัว่โมงในการท างาน รวมถึงลกัษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อปุกรณ์ หรือ เคร่ืองไม้
เคร่ืองมือตา่ง ๆ อีกด้วย 

2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตวั หมายความถึง ความรู้สึกทัง้ท่ีดี หรือ ไม่ดีอนัเป็นผลท่ี
ได้รับจากการท างานในหน้าท่ีของบคุคลนัน้ ๆ วา่มีความสขุ และพอใจกบัการท างานในท่ีแหง่ใหม ่

2.8 ความมัน่คงในท่ีท างาน หมายความถึง เป็นความรู้สกึของบคุคลท่ีมีตอ่ความ
มัน่คงในงาน ความยัง่ยืนของอาชีพ หรือ ความมัน่คงขององค์กร 

2.9 วิธีการปกครองของผู้ บังคับบัญชา หมายความถึง ความสามารถของ
ผู้บงัคบับญัชาในการด าเนินงาน หรือ ความยตุธิรรมในการบริหาร 

Maslow (1970) ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดบั เม่ือมนุษย์ได้รับ
ความตอบสนองตามความต้องการในขัน้ต้นแล้วก็จะมีความต้องการในขัน้สูงต่อไปตามล าดับ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการท่ีพัก
อาศยั ยารักษาโรค อาหาร เคร่ืองดื่ม การนอนหลบัพกัผอ่น เป็นต้น 

2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ความรู้สึกว่ามีความ
ปลอดภยัในการด ารงชีวิต และมีงานท่ีมัน่คง มีบ าเหน็จบ านาญ กองทนุ ประกนัชีวิต เป็นต้น 

3. ความต้องการความเป็นท่ีรักและความรัก (Belongingness Needs / Love) 
การมีครอบครัว คนรัก เพ่ือน หรือ การเป็นสมาชิกในสงัคม หรือ ชมุชน เป็นต้น 

4. ความต้องการการยอมรับ และยกย่อง (Esteem Needs) ความต้องการได้แก่ 
การได้รับการยอมรับนบัถือ ทัง้สถานภาพ การเป็นท่ีสนใจ การมีอิทธิพล ศกัดิศ์รี และการมีช่ือเสียง 
เป็นต้น 

5. ความต้องการความส าเร็จ (Self- Actualization Needs) เป็นความต้องการ
สงูสดุ โดยปกติความต้องการระดบันีจ้ะเกิดขึน้เม่ือความต้องกนัระดบัแรกได้รับการตอบสนอง เป็น
ความต้องการท่ีเข้าใจตนเอง ความสามารถท่ีจะบรรลถุึงศกัยภาพท่ีสงูสดุ โดย Maslow ได้อธิบาย
วา่ อะไรก็ตามท่ีมนษุย์สามารถจะเป็นได้เขาจะต้องเป็นสิ่ง 
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บุญแสง ชีระภากร (2553) ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบในการก าหนดคณุภาพ
ชีวิตในการท างานไว้ 10 ประการ ดงันี ้

1. การมีส่วนร่วมในองค์การ หมายถึง การมีส่วนร่วมท่ีเป็นอิสระด้วยความสมัครใจ 
ในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบตัิ ร่วมประเมินผล การมีส่วนร่วม เป็นการเข้าไป
เก่ียวข้องทางความคิด จิตใจ อารมณ์ และทางกาย การมีส่วนร่วมมีความหมายมากกว่าการเป็น
ส่วนหนึ่ง ทัง้ในด้านปริมาณ และคณุภาพ ครอบคลมุทัง้มิติด้านความสามารถ เวลา และโอกาสท่ี
จะมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการกระท า จึงมีทัง้ผู้ กระท า ผู้ ถูกกระท า  หรือ ผู้ รับ และ
สาธารณชน ผู้ เป็นบริบทของการกระท า 

2. พัฒนาการและการเจริญเติบโต หมายถึง การท่ีผู้ ปฏิบัติงานมีโอกาสท่ีจะได้
รับผิดชอบงานท่ีส าคญั ได้เล่ือนต าแหน่งสูงขึน้ หรือ ได้เล่ือนขัน้เงินเดือนสูงขึน้ รวมทัง้ได้รับการ
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบตังิาน 

3. สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เช่น มีเคร่ืองแบบในการท างาน 
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการท างานครบถ้วน มีระบบเตือนเหตอุคัคีภยั บนัไดหนีไฟ เป็นต้น 

4. เวลาว่างของชีวิต คือการมีอิสระในการก าหนดเวลางานให้เหมาะสม และให้เวลา
กบัครอบครัวได้ เชน่ มีเวลาไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการท างาน เป็นต้น 

5. ผลประโยชน์เกือ้กลู หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนชนิดใดชนิดหน่ีงซึ่งพนกังาน
ได้รับเพิ่มเตมิจากการจา่ยตอบแทนขัน้พืน้ฐาน เป็นประโยชน์เสริม หรือ ผลประโยชน์ทางอ้อม 

6. คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีเพียงพอ คือ ได้รับผลตอบแทน และประโยขน์ท่ีเพียงพอ 
มีความยุติธรรม สอดคล้องกับมาตราฐานท่ีก าหนด และใช้ในการด าเนินชีวิตได้ เช่น การได้
เงินเดือนเหมาะสม และเพียงพอกบัคา่ใช้จา่ยท่ีใช้ในปัจจบุนั 

7. บูรณาการทางสังคม หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์  เพ่ือสนับสนุน
เปา้หมายประสงค์ท่ีส าคญัขององค์กร 

8. เสรีภาพในการเจรจาตอ่รอง หมายถึง สิทธิของลกูจ้างในการรวมตวักันเพ่ือจดัตัง้
องค์กรหรือสหภาพแรงงานซึ่งเป็นตัวแทนของลูกจ้างทัง้หมด การเจรจาต่อรองร่วมเป็น
กระบวนการตอ่รองระหวา่งสหภาพแรงงานและนายจ้าง 

9. ประชาธิปไตยในการท างาน หมายถึง องค์กรต้องเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วม
ในขัน้ตอนของการท างาน สามารถแสดงความคดิเห็น หรือ เสนอแนะได้ 
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10. ความมัน่คงในการท างาน หมายถึง สามารถสร้างความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ี
การงาน ได้รับการยอมรับจากทัง้เพ่ือนร่วมงาน และครอบครัว 

จากการทบทวนเอกสาร ผู้วิจยัสรุปความหมายขององค์ประกอบคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน หมายถึง องค์ประกอบท่ีท าให้พนักงาน หรือ บุคลากร มีความรู้สึกว่าการปฏิบัติงานมี
ความสุข และมีความรู้สึกว่าได้ปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจ อีกทัง้รวมไปถึงได้รับการตอบสนอง
ตามความต้องการด้วย  และในการศึกษาครัง้นี ผู้้ วิจัยได้น าทฤษฏี  Walton ซึ่งได้คิดค้น
องค์ประกอบของคณุภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัตวังานวิจยั มาเป็น
ตัวแปร ซึ่งผู้ วิจัยน ามาใช้ในด้านท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างานเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัตอ่องค์กร และความจงรักภกัดีของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ และน าผลวิจยัท่ีได้ไปพฒันาตอ่ไปนัน้ 

 
ประโยชน์ของการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตในการท างานในองค์กร 
Greenberg & Baron (1995) อธิบายถึงประโยชน์ของการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีมี 3 

ด้านได้แก่ ลดอัตราการเปล่ียนงาน เพิ่มความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน และเพิ่มประสิทธิผล
ให้กบัองค์กรยกตวัอย่างเช่น ผลก าไร เป็นต้น การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ทัง้ 3 ประการ พนกังาน 
และฝ่ายบริหารจะต้องมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาองค์กรจึงพยายามหาวิธีการ
อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างสภาพการท างานให้มีความพึงพอใจ มีแรงจงูใจ และสร้างความผกูพนัใน
องค์กรซึง่เป็นปัจจยัท่ีเพิ่มผลการปฏิบตังิานขององค์กรซึง่ก็คือคณุภาพชีวิตในการท างาน 

Hackman (1977) อธิบายถึงประโยชน์ของคณุภาพชีวิตในการท างานไว้ว่า คณุภาพ
ชีวิตมีผลตอ่การท างานอนัได้แก่ 

1. เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
ความรู้สึกถึงอารมณ์ด้านบวกต่อองค์กร ยึดถือเป้าหมายขององค์กร และปรารถนาท่ีจะเป็นส่วน
หนึง่ขององค์กร 

2. เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง หมายถึง คุณลักษณะอย่างหนึ่งภายในจิตใจท่ีมี
ความส าคญั ท่ีจะท าให้เรามีความมัน่คงทางใจ และสามารถอดทนต่อปัญหา และอุปสรรค์ท่ีผ่าน
เข้ามา รวมถึงปรับตวักบัสถานการณ์ตา่งได้เป็นอยา่งดี 

3. เกิดความรู้สึกท่ีดีตอ่งาน หมายถึง การรู้สกึพึงพอใจตอ่งาน และมีความรู้สกึถึงการ
มีส่วนร่วมในงานท างานท่ีท า ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีตอ่งานนัน้ นอกจากนีย้งัช่วยเสริมสร้างเร่ือง
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ของสุขภาพจิต และสุขภาพกาย ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรท่ีมี
คณุภาพตอ่องค์กร และยงัชว่ยลดปัญหาการลาออก ขาดงานด้วย 

Schuler Beutell & Youngblood (1989)ได้กล่าวไว้ว่าประโยชน์ของคณุภาพชีวิตใน
การท างานดงันี ้

1. มีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ จากการท่ีบคุลากรมีส่วนร่วม และสนใจงาน
มากขึน้ 

2. ท าให้ผลผลิตเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากอตัราการขาดงานลดลง 
3. ลดความเครียด ความเจ็บป่วย และอุบตัิเหตจุากการท างาน ซึ่งส่งผลรวมถึงการ

ลดต้นทุนด้านการรักษาพยาบาล รวมไปถึงต้นทุนค่าประกันด้านสุขภาพ ลดอัตราการเรียกร้อง
สิทธ์ิจากการท าประกนั 

4. เพิ่มความพงึพอใจในการท างาน เสริมสร้างขวญั และก าลงัใจให้บคุลากร 
5. ท าให้บุคลากรมีวามสนใจในงานมากขึน้ จากการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ และให้สิทธิออกเสียง การรับฟังความคดิเห็นของบคุลากร การเคารพสิทธิของบคุลากร 
6. ความยืดหยุ่นของก าลงัคนมีมาก และความสามารถสบัเปล่ียนบุคลากรมีมากขึน้ 

ซึง่เป็นผลจากความรู้สกึในการเป็นเจ้าขององค์กร และการมีสว่นร่วมในการท างานท่ีเพิ่มมากขึน้ 
7. อตัราการคดัเลือกบุคลากรเกิดขึน้ เน่ืองจากความสนใจเพิ่มขึน้ขององค์กร จาก

ความเช่ือถือเร่ืองคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีดีขององค์กร 
8. ลดอตัราการขาดงาน และการลาออกของบคุลากร โดยเฉพาะบคุลากรท่ีดี 
จากการทบทวนเอกสาร ผู้ วิจัยสรุปความหมายของประโยชน์ของการเสริมสร้าง

คณุภาพชีวิตในการท างานในองค์กร หมายถึง สิ่งท่ีเป็นแรงจูงใจในการท างาน ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สร้างสภาพการท างานให้มีความพงึพอใจ และสร้างความผกูพนัให้กบัตวัองค์กร 
 
แนวคิดความผูกพันธ์ต่อองค์กร 

ความหมายของความผกูพนัตอ่องค์กร 
Mathis & Jackson (2003) ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่องค์กรนัน้ หมายความถึง

ระดบัความเช่ือ ความต้องการท่ีจะท างานกับองค์กร และการยอมรับเป้าหมายขององค์กร โดยมี
ความผกูพนัตอ่องค์กร และความพงึพอใจในงานเป็นอิทธิพลซึง่กนั และกนั 

Steers (1983) ได้กล่าวเร่ืองความผูกพนัท่ีมีตอ่องค์กรไว้ว่า เป็นความสมัพนัธ์อย่าง
แรงกล้าในการเป็นสมาชิก และการมีส่วนร่วม ในองค์กรอย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง
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เป็นความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นท่ีมีต่อองค์กรท่ีตนเองท างานอยู่ ประการท่ีสองเป็นความเช่ือท่ี
ยอมรับค่านิยมขององค์กร และเปา้หมายขององค์กร ประการท้ายสุดคือ มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามเพ่ือท าประโยชน์ให้กบัองค์กร และมีความปรารถนาท่ีจะรักษาไว้ซึ่งการเป็นสมาชิก
องค์กร 

Buchanan (1974) ได้กล่าวเร่ืองความผูกพนัต่องค์กรไว้ว่า ลกัษณะสามประการใน
เร่ืองความผูกพันต่อองค์กร คือ ประการท่ีหนึ่ง ความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับองค์กร 
(Identification) โดยเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิงาน ยอมรับตอ่คา่นิยมของค์กร วตัถปุระสงค์ และเสมือนว่า
องค์กรเป็นของตนเอง ประการท่ีสอง การมีส่วนร่วมในองค์กร ( Involvement) โดยเป็นการเข้ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรตามบทบาทของตนเองอย่างเต็มท่ี และประการสุดท้าย การ
จงรักภกัดีตอ่องค์กร (Loyalty) 

Mowday (1982) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความผกูพนัตอ่องค์กรว่า เป็นการแสดงออก
ท่ีมากกว่าการจงรักภักดีตามปกติ เพราะความผูกพันจะเป็นความสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่น และ
ผลกัดนัให้บุคลากรเต็มใจท่ีจะอุทิศตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ให้องค์กรอยู่ในสภาพท่ีดีขึน้ ดงันัน้ 
ความผกูพนัตอ่องค์กรเป็นความรู้สึกท่ีดีของบคุลากรท่ีมีตอ่องค์กรอยา่งเหนียวแนน่ โดยความรู้สึก
ท่ีดีจะท าให้บุคลากรแสดงออกมาในรูปของการปฏิบตัิตนให้เกิดประโยชน์ และบุคลากรมีความ
ผกูพนัมีพฤตกิรรมสอดคล้องกบัเปา้หมายขององค์กรเสมอ 

จากการทบทวนเอกสาร ผู้วิจยัสรุปความหมายของความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง 
ความรู้สึกเต็มใจ เช่ือมั่น ยอมรับต่อค่านิยม และวตัถุประสงค์ของค์กร เสมือนว่าองค์กรเป็นของ
ตนเอง มีความสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่น และผลักดันให้บุคลากรเต็มใจท่ีจะอุทิศตนเองเพ่ือการ
สร้างสรรค์ให้องค์กรอยูใ่นสภาพท่ีดีขึน้ 

องค์ประกอบของความผกูพนัตอ่องค์กร 
Steers (1977) ได้ให้องค์ประกอบของการผกูพนัตอ่องค์กรไว้ดงัตอ่ไปนี ้
1. ความเช่ือมัน่ยอมรับในเปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร เป็นลกัษณะของบุคคล

ท่ีมีความเช่ือทางด้านทศันคติในด้านบวกต่อองค์กร มีความผกูพนัตอ่เปา้หมาย คา่นิยม พร้อมทัง้
ให้ความสนบัสนุนต่อกิจกรรมต่าง ๆ องค์กร ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเป้าหมายของตวัเองด้วย อีกทัง้
ยงัมีความเช่ือว่าองค์กรเป็นองค์กรท่ีดีท่ีสุดท่ีตวัเองท างานอีกด้วย และมีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็น
สว่นหนึง่ขององค์กร 

2. ความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กบัองค์กร เพ่ือประโยชน์ขององค์กร มีลกัษณะ
ท่ีเตม็ใจท่ีจะเสียสละอทุิศตน พยายามท างานอยา่งเต็มท่ี เต็มความสามารถ เพ่ือให้องค์กรประสบ
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ความส าเร็จตามเป้าหมาย ก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปของ
องค์กรอีกด้วย 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นลกัษณะท่ี
บคุคลมีความต้องการ และมีความตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิงานในองค์กรนีต้ลอดไป ทัง้มีความจงรักภกัดี
ต่อองค์กร มีความภูมิใจในการเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กร และพร้อมท่ีจะบอกกับบุคคลอ่ืน ๆ 
วา่ตวัเองเป็นสมาชิกขององค์กรนัน้ ๆ  

Allen & Meyer (1990) แบ่งองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรไว้ 3 ลักษณะ อัน
ได้แก่ 

1. ค วาม ผู ก พั น ต่ อ อ ง ค์ ก ร ด้ า น ค วาม ค งอยู่  (Continuance Commitment) 
หมายความถึง ความผูกพันอันเกิดจากการค านวณระหว่างการลงทุนท่ีบุคลากรท างานให้กับ
องค์กร หรือ จะลาออกเพ่ือไปท างานให้กบัองค์กรอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า 

2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ (Affective Commitment) หมายความถึง 
ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้จากความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละบุคคล เป็นความผูกพนัต่อองค์กรท าให้
เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ลกัษณะของบคุลากรจะเป็นคนท่ีทุ่มเทให่กบังาน และอทุิศ
ตวัเองให้กบัองค์กร 

3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) 
หมายความถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้จากค่านิยม หรือ บรรทดัฐานทางสงัคมเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้
เพ่ือท่ีจะตอบสนองแทนสิ่งท่ีบคุลากรได้รับจากองค์กรแสดงออกจากความจงรักภกัดีตอ่องค์กร 

Buchanan (1974) ได้ให้องค์ประกอบของความผกูพนัขององค์กรไว้ ดงันี ้
1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร (Identification) ยอมรับในค่านิยมและ

วตัถปุระสงค์ขององค์กร เตม็ใจจะปฏิบตังิาน ถือเสมือนวา่ตวัเองเป็นหนึง่ในองค์กร 
2. ความเก่ียวข้องกันกับองค์กร (Involvement) คือความเต็มใจท่ีจะท างานตาม

บทบาทของตนเองอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือความก้าวหน้า และเพ่ือประโยชน์ตอ่องค์กร 
3. ความจงรักภักดี (Loyalty) คือความรู้สึกยึดมั่นในองค์กร และปรารถนาจะเป็น

สมาชิกขององค์กรตอ่ไป 
จากการทบทวนเอกสาร ผู้วิจยัสรุปความหมายขององค์ประกอบของความผกูพนัต่อ

องค์กร หมายถึง สิ่งท่ียึดเหน่ียวให้คนในองค์กร เต็มใจท่ีจะปฏิบตัิงานเพ่ือให้ได้ประโยชน์อนัสงูสดุ
แก่องค์กร ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้น าทฤษฏี Steer ซึ่งได้คิดค้นองค์ประกอบของความผกูพนัตอ่
องค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับตวังานวิจัย มาเป็นตวัแปร ซึ่งผู้ วิจัยน ามาใช้ในด้านท่ี
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เก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กร เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่ และน าผลวิจยัท่ีได้ไปพฒันาตอ่ไป 
  
แนวคิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 

ความหมายของความจงรักภกัดีตอ่องค์กร 
Blau & Scott (1962) ได้กล่าวถึงความภักดีไว้ว่า ความรู้สึก และการแสดงออกซึ่ง

ความรู้สึกเคารพต่อผู้บงัคบับญัชา โดยชีใ้ห้เห็นว่าผลผลิตของคนงานมีส่วนสมัพนัธ์กันเป็นอย่าง
มากตอ่ความภกัดีจากผู้ใต้บงัคบับญัชา มีความสะดวกในการสัง่ และง่ายพอท่ีจะกระตุ้นให้ลกูน้อง
ท างานมากให้ขึน้ 

ชยัเจริญศลิป์ (2542) ได้มีการให้ความหมายไว้วา่ ความจงรักภกัดีตอ่องค์กร 
หมายถึง ความรู้สึกรักใคร่ และไม่อยากไปจากองค์กรนัน้ๆ เน่ืองมาจากว่าองค์กรมีสิ่งท่ีจูงใจ
บางอยา่งท่ีท าให้รู้สกึเสียดายท่ีจะต้องจากองค์กรไป 

ขะธิณยา หล้าสวุงษ์ (2545) ให้ความหมายไว้ว่า ความจงรักภกัดีตอ่องค์กรหมายถึง 
บุคคลท่ีมีความเต็มใจ และได้อุทิศตัวเองอย่างมากต่อองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความ
ผกูพนั มีความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีตนเองจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความภูมิใจ สนบัสนุน
องค์กร ตอ่สู้ เพ่ือปกปอ้งองค์กรจากผู้ ท่ีตอ่ต้าน และตระหนกัถึงด้านท่ีดีขององค์กร ละเว้นการกลา่ว
ร้ายต่อองค์กร มีความเช่ือถือใจไว้วางใจ และพร้อมให้การช่วยเหลือต่อองค์กร ความเต็มใจท่ีจะ
ปฎิบตัิตามผู้น า หรือ ตามแนวทางท่ีองค์กรวางไว้อย่างซ่ือสตัย์ มีการกระท าเพ่ือส่งเสริมให้องค์กร
เกิดความผาสกุ มีความปราถนา และมีความตัง้ใจท่ีจะปฎิบตัิงาน และมีหน้าท่ีอยู่ในองค์กรต่อไป 
ถึงแม้ว่าอาจจะมีความขัดแย้งกับสมาชิกภายในองค์กร หรือ แม้มีทางเลือกอ่ืนท่ีอาจดึงดูดใจ
มากกว่า ก็จะไม่ลาออกจากงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดี และแน่นแฟ้น 
ของบคุลากรกบัองค์กร และมีการรักษามิตรสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบคุลากรกบัองค์กรไว้โดยปฎิเสธสิ่ง
ท่ีท าลายความสมัพนัธ์อนัดีนี ้

สรุปได้ว่าความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรู้สึก เต็มใจ 
เคารพ อทุิศตนให้กบัองค์กร มีความภมูิใจ สนบัสนนุองค์กร ตอ่สู้ เพ่ือปกปอ้งองค์กรจากผู้ ท่ีตอ่ต้าน 
และตระหนกัถึงด้านท่ีดีขององค์กร มีความตัง้ใจท่ีจะปฎิบตัิงาน และมีหน้าท่ีอยู่ในองค์กรต่อไป 
ถึงแม้ว่าอาจจะมีความขดัแย้งกับบุคลากร หรือ เพ่ือนร่วมงานภายในองค์กร หรือ แม้มีทางเลือก
อ่ืนท่ีอาจดงึดดูใจมากกวา่ ก็จะไมล่าออกจากองค์กร 
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องค์ประกอบของความภกัดี 
Hoy & Ree (1974) ความภักดีประกอบด้วย 3 ด้าน แบ่งออกเป็นพฤติกรรม ด้าน

ความ รู้สึก  (Affective aspect) ด้านการแสดงออก (Behavioral aspect) และด้านการรับ รู้ 
(Cognitive aspect) เคร่ืองชีว้ดัความภกัดีจ าแนกเป็นด้านได้ดงันี ้ 

1. ด้านความรู้สึก (Affective aspect) กล่าวคือ ความรู้สึก หรือ อารมณ์ท่ีเกิดจาก
การประเมินความรู้สกึชอบ หรือ ไม่ชอบตอ่บคุคล หรือ สถานการณ์ เชน่ ความรัก ความพึงพอใจท่ี
จะท างานให้กบัองค์กร เคร่ืองชีว้ดัด้านความรู้สกึ แบง่ออกป็น 

1.1 ความพงึพอใจในหวัหน้า 
1.2 ความรักท่ีจะท างานกบัหวัหน้า 

2. ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) กล่าวคือ ผลจากการท่ีบคุลากร
ได้มีความรู้สึกตอบสนองออกมาโดยพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นในเร่ืองของพฤติกรรมนัน้ 
ๆ เน่ืองมาจากทศันคติอาจเป็นสาเหตเุก่ียวกับการแสดงพฤติกรรม หรือ ทศันคติท่ีอาจเป็นผลของ
การแสดงพฤติกรรม เม่ือแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนัน้ บุคลากรก็จะมีทัศนคติใน
ทางบวกตอ่สิ่งท่ีตนเองได้กระท า ถึงแม้ว่าสิ่งท่ีกระท าอาจไม่ได้สอดคล้องกบัทศันคติในตอนแรกก็
ตาม แต่เม่ือกระท าไปแล้วก็จะมีการเปล่ียนแปลงทศันคติให้เป็นไปในทางท่ีดีขึน้ เพ่ือเป็นการลด 
ความเครียดท่ีอาจเกิดขึน้ได้ เคร่ืองชีว้ดัด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออก แบง่ออกป็น  

2.1 ความไมอ่ยากย้ายไปจากหวัหน้างาน 
2.2 ความต้องการท่ีจะย้ายตามหวัหน้า เม่ือหวัหน้าได้ย้ายไปท่ีอ่ืน 

3. ด้านการรับรู้ (Cognitive aspect) กล่าวคือ ค่านิยม ความเช่ือถือในบุคคล หรือ 
สถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อสิ่งท่ีบุคคลนัน้รับรู้ และกระท า เช่น ความเช่ือถือเช่ือมั่น และความ
ไว้วางใจในองค์กร ความเช่ือถือในองค์กร เคร่ืองชีว้ดัด้านการรับรู้ แบง่ออกป็น  

3.1 ความรู้สกึโดยตรงวา่มีความจงรักภกัดีตอ่หวัหน้า 
3.2 ความรู้สกึวา่หวัหน้ายินดีรับผิดชอบแทนเม่ือตวัเองบกพร่อง 
3.3 ความเช่ือมัน่ และไว้วางใจในหวัหน้า 

Steers (1977) กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบัความภักดีตอ่องค์กร แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ท างาน  (Personal Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหนง่งาน และระยะเวลาของการปฏิบตังิานในองค์กร 
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2. ลกัษณะของงาน (Job Characteristics) ได้แก่ ความหลากหลายของงาน การมี
อิสระในการท างาน มีเอกลกัษณ์ มีส่วนร่วมในการบริหาร งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน และ
ผลย้อนกลบัของงาน 

3. ประสบการณ์จากการท างาน (Work Experiences) หมายถึงสภาพการท างานท่ี
บคุลากรได้รับ เช่น ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญักับองค์กร ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงาน และความ
เช่ือถือได้ขององค์กร ความพึง่พิงได้ขององค์กร และคาดหวงัท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์กร 

Fletcher (1993) อธิบายวา่ ความจงรักภกัดีตอ่องค์กร มี 3 องค์ประกอบคือ 
1. การแสดงประวัติของตนเองต่อองค์กร (An expression of the historical self) 

ประวัติของตนเองเป็นพืน้ฐานส าคญัของความจงรักภักดีต่อองค์กร เน่ืองจากการท่ีรู้ประวตัิของ
บุคคลจะก่อให้เกิดมิตรภาพ สัมพันธภาพ และศีลธรรมจรรยาโดยไม่ได้บงัคบั ผู้ ท่ีจงรักภักดีต่อ
องค์กรจะให้ข้อมลูเก่ียวกบัตนเองแก่องค์กร โดยไมปิ่ดบงั 

2. หลีกเล่ียงความไม่ซ่ือสัตย์ต่อองค์กร (Avoidance of betrayal) เป็นการแสดง
ความจริงใจตอ่เปา้หมายขององค์กร ไม่ท าสิ่งท่ีท าให้เกิดอนัตรายตอ่องค์กร ปกปอ้ง และตอ่สู้ เพ่ือ
องค์กรจากผู้ ไม่หวงัดี ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และวฒันธรรมขององค์กร มีความเสียสละทัง้เวลา 
และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือองค์กร  

3. ความผูกพัน ท่ี มี มากกว่าการแสดงออกเป็นนิ สัย  (More than a habit of 
attachment) เป็นการกระท าทุกอย่างเพ่ือองค์กร โดยคิดว่าเป็นหน้าท่ีของตวัเอง ภักดีต่อสมาชิก
ในทีม มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และมีความยึดเหน่ียวผูกพนัในองค์กร แสดง
ความเป็นเอกลกัษณ์ตามแบบสมาชิก และผู้น าในองค์กรของตนเอง 

จากการทบทวนเอกสาร ผู้ วิจัยสรุปความหมายขององค์ประกอบของความภักดี 
หมายถึง องค์ประกอบท่ีแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้น าทฤษฏี 
Hoy and Rees ซึ่งได้คิดค้นองค์ประกอบของความภกัดีองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบั
ตวังานวิจยั มาเป็นตวัแปร ซึ่งผู้วิจยัน ามาใช้ในด้านท่ีเก่ียวกบัความจงรักภกัดีตอ่ธนาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างาน 
ความผูกพันต่อองค์กร และความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่ และน าผลวิจยัท่ีได้ไปพฒันาตอ่ไป 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
รสสุคนธ์ ฤาชาเกียรติกุล (2550) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกับคณุภาพชีวิตการ

ท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีใน
องค์กร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างจ านวน 230 คน ตวัอย่างท่ีเป็น
ตวัแปรต้นประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส วฒุิการศกึษา ต าแหนง่เงินเดือน ระยะเวลาใน
การปฎิบตัิ วิธีท่ีใช้ในการเดินทางมาท างาน  ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตใน
การท างาน ตวัแปรตามประกอบด้วยความจงรักภักดีในองค์กร ผลการวิจยัพบว่า พนกังานระดบั
ปฏิบตัิการท่ีมี อายุ และระยะเวลาการปฏิบตัิงานเป็นบุคลากรของธนาคาร แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความจงรักภักดีในองค์กรแตกต่างกนั ปัจจยัด้านกระบวนการจดัการโดยรวม มีความสมัพนัธ์กัน
ระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความจงรักภักดีในองค์กรของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ 
ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตการท างานโดยรวม มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัคอ่นข้างต ่า และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัความจงรักภกัดีในองค์กรของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ 

โชตริส คนรักษา (2558) ศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการท างาน
กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารออมสิน ภาค 8 ศึกษาจาก
พนักงานปฎิบตัิการ 4-7 ของธนาคารออมสินภาค 8 โดยสุ่มตวัอย่างจ านวน 250 คน ตวัแปรต้น
ประกอบด้วย ปัจจยัส่วนบุคคล และคุณภาพชีวิตในการท างาน ตวัแปรตามประกอบด้วยความ
ผูกพนัต่อองค์กร ผลการวิจยัพบว่าคณุภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัมาก ในส่วนของความ
ผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ความผกูพนัตอ่องค์กรมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวก 

นิจชิตา ชัยณรงค์ (2558) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ความผูกพันต่อองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา
โรงแรมวงัใต้ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอย่างจ านวน 210 ตวัอย่าง คณุภาพชีวิตในการท างาน
ภาพรวม และความผูกพันต่อองค์กรภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรใน
ระดบัสงู และเป็นในทิศทางเดียวกนั นอกจากนีย้งัพบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคล ด้านอายท่ีุแตกตา่งกนัมี
ความจงรักภักดีต่อองค์กรในด้านความรู้สึกแตกต่างกัน ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก และการรับรู้
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เกศริน ป่งกวาน (2558) ศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างาน แนวทางปฏิบตัิงานท่ีดี 
และแรงจงูใจในการท างานท่ีมีตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอยา่ง ตวัแปรต้นประกอบด้วย คณุภาพชีวิต แนว
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ทางการปฏิบตังิานท่ีดี แรงจงูใจในการท างาน ตวัแปรตามความผกูพนัตอ่องค์กร ผลการวิจยัพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสดมีการศกึษาอยู่
ระดบัปริญญาตรี มีอายงุาน 1-10 ปี ต าแหนง่งานปัจจบุนัคือพนกังานระดบัปฏิบตักิาร และมีอตัรา
เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท/เดือน นอกจากนี ้ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการท างาน
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี และแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์ไทยแหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นิศาชล เรืองช ู(2557)ศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความ
ภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างจ านวน 223 
ตวัอย่างพนกังานส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 28-34 ปี โสด ระดบัการศกึษา
ต ่ากว่าปริญาญาตรี หรือ เทียบเท่า เป็นพนักงานระดบัปฏิบตัิงาน รายได้อยู่ท่ี 20,000 - 49,000 
บาท อายุการท างานน้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 6 ปี ตวัแปรต้น ประชากรศาสตร์ และคณุภาพชีวิต 
ตวัแปรตาม ความภักดีในองค์กร ผลการวิจยัพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นต่อคณุภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวม และด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลกัษณะ และปลอดภัย ด้านโอกาส และการพฒันา
ความสามารถ ด้านบรูณาการทางสงัคม ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดลุระหวา่งงาน
กบัชีวิตส่วนตวั ด้านการค านึงถึงประโยชน์ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม อยู่ในระดบัดี ส่วนด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ และยุติธรรมด้านความมั่นคง และก้าวหน้าในงานอยู่ในระดบัปานกลาง 
พนกังานมีความคิดเห็นตอ่ความภกัดีในองค์กรโดยรวม และด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ความรู้สึก 
การรับรู้อยู่ในระดบัมากพนกังานท่ีมีอาย ุสถานภาพ ต าแหน่งงาน รายได้ และอายงุานแตกตา่งกนั 
มีความภกัดีในองค์กรโดยรวม และด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออก ความรู้สกึ การรับรู้แตกตา่งกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

กิตติพงศ์ สุวรรณมาโจ (2557) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างานกับความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
จ านวน 153 ตวัอย่าง ตวัแปรต้นประกอบด้วยคณุภาพชีวิตในการท างาน ตวัแปรตามความผกูพนั
ต่อองค์การ สงักัดเขตล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
20-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน รายได้อยู่ระหว่าง 10,001 - 
20,000 บาท และมีระยะการปฏิบตัิงาน 1-10 ปี พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงักัด
เขตล าปาง มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ระดับมาก ด้านความภูมิใจในองค์กร ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยัในการท างาน ด้านการพฒันาศกัยภาพ
ของพนักงาน ด้านความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ ด้านความเสมอภาค และความ
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ยตุธิรรมในองค์กร ด้านรายได้ และคา่ตอบแทนท่ียตุิธรรม และด้านความสมดลุของชีวิตการท างาน 
พนกังานมีความผกูพนัตอ่งค์กร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทในการท างาน
อย่างเต็มท่ีเพ่ือองค์กร ความต้องการอย่างเด็ดเด่ียวท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และความ
เช่ือมัน่ และยอมรับเปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร นอกจากนีย้งัพบว่า คณุภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานทุกด้านมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมค่อนข้างปานกลาง โดย
ด้านท่ีมีความสมัพนัธ์มากท่ีสดุคือด้านความเสมอภาค และความยตุธิรรมในองค์กร 

อจัฉรา เนียมหอม (2551) ศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความยตุิธรรมใน
องค์การ คณุภาพชีวิตการท างาน และความผกูพนัธ์ตอ่องค์การ กรณีศกึษาธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) ในการวิจยัใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 383 ตวัอย่าง ตวัแปรต้นประกอบด้วย การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ และคุณภาพชีวิตการท างาน ตัวแปรตามความผูกพันต่อองค์การ 
ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางแบ่งเป็น 3 
ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านการปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างหัวหน้า 
และลกูน้องอยูใ่นระดบัสงู การรับรู้ระดบัคณุภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงูแบง่เป็น 
8 ด้านคือ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ และยตุิธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านสภาพการท างานท่ี
ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัสงู ด้านโอกาสในการก้าวหน้าอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านสงัคมสมัพนัธ์อยู่
ในระดบัสงู ด้านลกัษณะการบริหารงานอยูใ่นระดบัสงู ด้านภาวะอิสระจากงานอยูใ่นระดบัสงู และ
ความภูมิใจในองค์การอยูร่ะดบัสงู และพบวา่ความสมัพนัธ์ตอ่องค์การในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง แบ่งเป็น 3 ด้านคือ จิตใจอยู่ในระดับสูง ด้านการคงอยู่กับองค์การอยู่ในระดบัปานกลาง 
และด้านบรรทดัฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

วนัวิสาข์ โพธ์ิสุวรรณ์ (2556) ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัตอ่องค์กรของ
พนักงานกรณีศึกษา ธนาคารเกียรนาคิน ส านักงานใหญ่ (ส านักอัมรินทร์) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั กลุม่ตวัอย่างจ านวน 153 คน ตวัแปรต้นประกอบด้วย ปัจจยัด้านลกัษณะ
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อัตราเงินเดือน 
ระยะเวลาในการท างาน หน่วยงานท่ีสงักดั ปัจจยัด้านลกัษณะงานท่ีปฎิบตัิ ความท้าทายของงาน 
ความกระตือรือร้นในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความเข้าใจในการท างาน ความเป็น
อิสระในการท างาน งานท่ี มีโอกาสได้พบปะ งานท่ีเปิดโอกาสให้เล่ือนต าแหน่ง ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน ความสมัพนัธ์กับหัวหน้างาน ความสมัพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความ
ปลอดภยัในการท างาน คา่ตอบแทน และสวสัดิการ ความมัน่คง และความมีเช่ือเสียงขององค์การ 
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ความเช่ือถือได้ขององค์การ ความพึงพิงได้ขององค์การ ตัวแปรตามประกอบด้วยความผูกพัน
องค์การ ประกอบด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ 
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือประโยชน์ขององค์การ 
ความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกในองค์การของตน ผลการวิจยัพบว่า พนงังานมีระดบัความ
คิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กรการโดยรวมในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นด้านความเช่ือมั่น
อย่างสูงในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การและความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบตัิงานเพ่ือองค์การอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้านลกัษณะงานส่งผลต่อ
ความผกูพนัในระดบัมาก ปัจจยัด้านลกัษณะบคุคล แตกตา่งกนัมีความผูกพนัตอ่องค์กรแตกตา่ง
กนั  

(เชาวลิต วงศ์ตัง้, 2557) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของตวัแทนประกนัชีวิต กรณีศกึษา บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน ตวัแปรต้นประกอบด้วยปัจจยัส่วนบคุคล เช่น เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ต าแหน่ง ระดบัรายได้ ระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงานในองค์กร ด้านลษัณะงาน เช่น ความมี
อิสระในการท างาน ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิ ความรับผิดชอบ การได้การยอมรับนบัถือ การมีสว่น
ร่วมในการบริหาร งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน เช่น ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองค์กร ความรู้สึกพึ่งพิงได้
ขององค์กร ความนา่เช่ือถือ และช่ือเสียงขององค์กร ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ความคาดหวงั
ท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์กร ตวัแปรตามคือ ความจงรักภักดีต่อองค์กร เช่น พฤติกรรมท่ี
แสดงออก ความรู้สึก การรับรู้ ผลการศกึษาพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 คือ อาย ุ
ต าแหน่งงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีปฎิบัติงานในองค์กร และการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านลกัษณะงาน และปัจจยัด้านประสบการณ์ในการท างานกบัความ
จงรักภักดีตอ่องค์กร พบว่าปัจจยัด้านลกัษณะงาน และปัจจยัด้านประสบการณ์ในการท างานทุก
ด้านมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

วิภา จนัทร์หล้า (2559) ศกึษาเร่ืองความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีมีตอ่บริษัทโตโยต้า 
โกเซ เอเชีย จ ากัด จังหวัดชลบุรี ในการวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  92 ตัวอย่าง ตัวแปรต้น
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ อายุการท างาน ต าแหน่ง ตวัแปรตาม
ประกอบด้วย ความจงรักภักดีตอ่องค์กร เช่น ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการ
รับรู้ ผลการวิจยัพบวา่ ความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีมีตอ่บริษัทโตโยต้า โกเซเอเชีย จ ากดั จงัหวดั
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ชลบรีุ โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านความรู้สึก 
และด้านการรับรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง ผลเปรียบเทียบความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีมีตอ่บริษัท
โตโยต้า โกเซเอเชีย จ ากัด จงัหวดัชลบุรี จ าแนกตามเพศ โดยรวม และรายด้าน การรับรู้แตกต่าง
กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเว้น ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก และด้านความรู้สึก
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบความจงรักภักดีของพนังงานท่ีมีต่อ
บริษัทโตโยต้า โกเซเอเชีย จ ากัด จงัหวดัชลบุรี จ าแนกตามอายุ โดยรวม และรายด้าน ความรู้สึก
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเว้น ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก และด้านการ
รับรู้แตกตา่งอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

ธญัธิภา แก้วแสง (2559) ศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนัตอ่องค์กรกับ
ความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของบคุลากรสหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ จ ากดั (ในพระบรราชปูถมัภ์) 
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 300 คน ตวัแปรต้นประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุ
สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทหน่วยงาน ความรู้เก่ียวกับ
ประวตัิสหกรณ์โคนมหนองโพฯมากน้อยเพียงใด ความภูมิใจท่ีได้ท างานในสหกรณ์โคนมหนองโพ
มากน้อยเพียงใด มีปัญหา และอปุสรรคในการท างานมากน้อยเพียงใด ตวัแปรตามประกอบด้วย 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร เช่น ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ ความ
ผูกพันต่อองค์กร เช่น ความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทพยายามปฏิบตัิงานเพ่ือองค์กร ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์กร ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย ระดบัความ
จงรักภกัดีอยู่ในระดบัเห็นด้วย ข้อมูลส่วนบคุคล เพศ อาย ุสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทหน่วยงาน ความรู้เก่ียวกบัประวตัิสหกรณ์โคนมหนองโพฯมากน้อย
เพียงใด ความภูมิใจท่ีได้ท างานในสหกรณ์โคนมหนองโพมากน้อยเพียงใด มีปัญหา และอปุสรรค
ในการท างานมากน้อยเพียงใด มีความผกูพันตอ่องค์กรไม่แตกตา่งกนั ข้อมลูส่วนบคุคล เพศ อาย ุ
สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทหน่วยงาน ความรู้เก่ียวกับ
ประวตัิสหกรณ์โคนมหนองโพฯมากน้อยเพียงใด ความภูมิใจท่ีได้ท างานในสหกรณ์โคนมหนองโพ
มากน้อยเพียงใด มีปัญหา และอุปสรรคในการท างานมากน้อยเพียงใด มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กร 
พบว่าโดยรวม ความผกูพนัต่อองค์กรกบัความจงรักภักดีต่อองค์กรมีความสมัพนัธ์ทางบวกอยู่ใน
ระดบัสงูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
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Khuong & Tien (2013) ศกึษาเร่ืองปัจจยัทางตรง และทางอ้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา ภาคการเงิน  และการธนาคารในเมืองโฮจิมินห์ 
งานวิจยันีพ้ยายามท่ีจะระบคุวามสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกบัความจงรักภักดี
ขององค์กรต่อพนกังานท่ีท างานในธนาคารเมืองโฮจิมินห์ นอกจากนีก้ารศกึษาครัง้นีย้งัชีใ้ห้เห็นถึง
ทศันคตขิองพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่ความจงรักภกัดีตอ่ธนาคารพาณิชย์ในปัจจบุนั 
วิธีเชิงปริมาณเป็นวิธีการหลกัท่ีใช้โดยใช้เทคนิคทางสถิตโิดยเก็บ 201 ตวัอยา่งของ บริษัท ธนาคาร 
11 แห่งในเมืองโฮจิมินห์ ผลการวิจยัครัง้นีส้ามารถอธิบายได้ว่าระดบัความพึงพอใจในการท างาน 
การท างานเป็นทีมสภาพแวดล้อมในการท างาน และการฝึกอบรม  มีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภกัดีของพนกังานธนาคารในระดบัสงู ปัจจยัด้านความพึงพอใจ การสนบัสนนุผู้บงัคบับญัชา 
ผลประโยชน์การท างานเป็นทีม สภาพแวดล้อมในการท างาน มีบทบาทส าคญั และมีผลตอ่ความ
จงรักภกัดีของพนกังานอย่างมีนยัส าคญั สรุปผลการวิเคราะห์สามารถระบุได้ว่าปัจจยัท่ีจะเข้าถึง
ความจงรักภกัดีของพนกังานในระดบัสงู บริษัทในอตุสาหกรรมการธนาคารควรให้ความส าคญักบั
ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานในด้านการสนบัสนนุ และการท างานเป็นทีมในหมู่
พนกังาน และสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีให้กบัพนกังาน   

Saydam (2014) ศึกษาเร่ืองคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการของธนาคารในเมืองคิริเนีย ประเทศไซปรัส งานวิจยัในครัง้นี ้
ศกึษาตวัอย่างเก่ียวกับ คณุภาพชีวิตในการท างาน การจ้างงาน และลูกค้าของธนาคาร งานวิจยั
มุ่งเน้นไปท่ีองค์ประกอบด้านการธนาคาร การฝึกอบรม ค่าจ้างงาน การส่ือสารภายในองค์กร 
ความภกัดีของลกูค้า และการบริการอย่างมืออาชีพ งานวิจยันีส้ามารถก าหนดได้วา่ระดบัคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน และความภกัดีของลกูค้ามีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพการให้บริการของพนกังาน
ธนาคาร นอกจากนีพ้นกังานท่ีมีคณุภาพชีวิตในการท างาน และความพึงพอใจท่ีดีตอ่ธนาคารอาจ
กระตุ้นให้เกิดความจงรักภกัดีตอ่ธนาคาร และเกิดการบริการท่ีมีคณุภาพสงูให้กบัลกูค้า เป็นผลให้
ธนาคารต้องค านึงถึงการบริหารเก่ียวกบันโยบายท่ีให้ความส าคญักบัความพยายามของพนกังาน
เพ่ือให้บรรลถุึงความรู้สึกถึงความพึงพอใจ และกระตุ้นให้พวกเขาบรรลคุวามต้องการท่ีสงูขึน้ และ
ความพงึพอใจมากขึน้ 

Tabassum Rahman & Jahan (2011) ศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของ
คณุภาพชีวิตพนกังานธนาคารพาณิชย์ท้องถ่ิน และธนาคารต่างประเทศในบงัคลาเทศ ประมาณ 
40 ปีท่ีผ่านมานบัตัง้แต่มีการเปิดตวัค าว่า "คณุภาพชีวิตการท างาน" แต่ในบงัคลาเทศก็ยงัคงเป็น
แนวคิดใหม่ท่ีออกมา ไม่มีการริเร่ิมเพ่ือระบุว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัระหว่างพนกังาน
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ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศในบงัคลาเทศ ดงันัน้การศึกษา
ครัง้นีจ้ึงมีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมีอยูร่ะหวา่ง
พนกังานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และพนกังานของธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศโดยการ
ส ารวจเชิงปริมาณครัง้นีใ้ช้กลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานธนาคารในประเทศจ านวน 50 ตวัอย่าง และ
พนักงานของธนาคารต่างประเทศจ านวน 50 ตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญระหว่างการรับรู้ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ และพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ในท้องถ่ินเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน โดยมีปัจจยัท่ีเกียวกบัคณุภาพชีวิต
ในการท างาน การชดเชยท่ีพอเพียง ความยตุิธรรมในการท างาน และความสมดลุระหว่างงานกับ
ชีวิตส่วนตวัทัง้หมด โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ การก าหนดการท างานท่ี
ยืดหยุ่น การมอบหมายงาน และความสัมพันธ์กับพนักงาน สรุปได้ว่าการวิจัยครัง้นีส้ามารถ
ก าหนดได้ว่าพนกังานของธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศตระหนกัถึงความพึงพอใจต่อคณุภาพ
ชีวิตการท างาน มากกว่าพนกังานธนาคารพาณิชย์ในประเทศ อย่างไรก็ตามการศึกษานีค้วรเป็น
งานวิจยัเพิ่มเตมิในอนาคต นัน่เป็นเพราะขนาดตวัอย่างนีต้ ่ามาก นอกจากนีย้งัมีธนาคารเพียงไม่ก่ี
แหง่ท่ีรวมอยูใ่นการศกึษานี ้

Fatehi Amini Karimi & Azizi (2015)ศึกษาเร่ืองคุณชีวิตในการท างานส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงานของครูผู้ สอนกีฬา ในสงักัดกรมสามัญศึกษา เมืองอุรเมีย ประเทศอิหร่าน 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตการท างานตอ่ความพึงพอใจใน
งานของครูผู้สอนกีฬาในสงักัดกรมสามญัศึกษาเมืองอุรเมีย ประเทศอิหร่าน วิธีการวิจยัในครัง้นี ้
เป็นความสัมพันธ์เชิงพรรณนา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ  ครูผู้ สอนวิชากีฬาในกรม
สามญัศึกษาจาก อร์ูเมีย กลุ่มตวัอย่างการวิจยัท่ีใช้จ านวน 225 คน ตามตารางของมอร์แกน เพ่ือ
รวบรวมข้อมลูท่ีใช้กบังานวิจยัครัง้นี ้แบบสอบถามด้านคณุภาพชีวิตในการท างานใช้ทฤฏีของ วอล
ตัน และแบบสอบถามความพึงพอใจในงานของมินนิโซตา นั่นเป็นเพราะคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน และความพึงพอใจในการท างานของพนักงานมีอิทธิพลอย่างมากต่อความภักดีของ
พนักงานต่อองค์กร ความถูกต้องของแบบสอบถามได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้บริหาร 12 คน 
และความเช่ือถือได้ของแบบสอบถามด้วยอลัฟาของครอนบาค ในการรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการ
วิ เคราะห์นัน้ ใช้ซอฟต์แวร์ SPSS-20 ในสองส่วนของสถิติ เชิ งบรรยาย  และสถิติอนุมาน 
(สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัการถดถอยพหคุณู) ผลการวิจยัพบว่าความสมัพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญั 
และเป็นบวก ระหว่างมิติคุณภาพชีวิตในการท างาน และความพึงพอใจในงาน เป็นผลให้กรม
สามญัศกึษาจาก เมืองอร์ูเมีย จะให้ความส าคญักบัการเพิ่มคณุภาพชีวิตการท างาน และความพึง
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พอใจในการท างานของครูของพวกเขาเน่ืองจากทัง้สองทฤษฎีเหล่านีมี้อิทธิพลต่อปัจจัยความ
จงรักภกัดีของครูผู้สอนกีฬาในสงักดักรมสามญัศกึษาเมืองอรุเมียด้วย 

Kanten & Sadullah (2012) ศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตในการท างาน กบัการมีส่วนร่วม
ในการท างานของพนักงานบริษัทหินอ่อนขนาดใหญ่ในประเทศตุรกี งานวิจัยนีมุ้่งเน้นไปท่ี
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน กับการมีส่วนร่วมในการท างานของพนักงาน
บริษัทหินอ่อนขนาดใหญ่ในประเทศตุรกี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ตรวจสอบ และก าหนด
ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างาน กับการมีส่วนร่วมในการท างาน เปรียบเทียบกับ
การท างานในบริษัท แบ่งออกเป็นพนักงานโรงงาน และพนักงานออฟฟิศ เพ่ือเปรียบเทียบกับ
คณุภาพชีวิตในการท างานในบริษัทหินอ่อน งานวิจยัครัง้นีไ้ด้ศกึษาตวัอย่างพนักงานจ านวน 180 
คนท่ีท าหน้าท่ีในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น พนักงานโรงงาน และพนักงานออฟฟิศ จากแบบสอบถาม 
180 ฉบบัท่ีส่งมา จ านวน 138 (76%) จากทัง้หมดได้รับคืน และได้รับการยอมรับวา่ถกูต้อง และใช้
ในการประเมินผลได้ ผลการวิจยัสามารถระบไุด้ว่า คณุภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลอยา่งมาก
ตอ่การมีส่วนร่วมในงาน ส่วนในสว่นของพนกังานโรงงาน และพนกังานออฟฟิศ มีความคิดเห็นใน
แง่มมุตา่ง ๆ ของคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานโรงงาน และพนกังานออฟฟิศมีระดบัการ
มีส่วนร่วมในการท างานท่ีแตกตา่งกนั สรุปได้ว่าการท าความเข้าใจความรู้สึกของพนกังานเป็นสิ่ง
ส าคญัส าหรับการจดัการทรัพยากรมนุษย์ เพราะพฤติกรรมของพนกังานได้รับผลกระทบมาจาก
แนวทางการบริหารจดัการ และสภาพแวดล้อมขององค์กร ฉะนัน้คณุภาพชีวิตในการท างานช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นให้กับองค์กร และยังอ านวยความสะดวกให้กับพนักงาน
สามารถจดัการชีวิตสว่นตวัของตนเองได้ ผลการศกึษาในปัจจบุนัระบวุา่ผู้ เช่ียวชาญด้านทรัพยากร
บุคคลในบริษัทผลิตหินอ่อนควรปรับปรุงปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานโรงงาน รวมถึงสภาพการท างานของพนกังานโรงงาน และกิจกรรม
ในบริษัทหินออ่นควรได้รับการตรวจสอบในงานวิจยัตอ่ไป 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพนัตอ่องค์กร และ

ความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในครัง้นีผู้้ วิจัยได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากร เป็นพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มีจ านวน 
453 คน (ทรัพยากรบคุคล ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่, 2561) 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่าง เป็นพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จ านวน 
208 ตัวอย่าง โดยผู้ วิจัยค านวณจากสูตรของ (Krejcie & Morgan, 1970) และก าหนดความ
คลาดเคล่ือนขนาดกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 และสดัส่วนของลกัษณะ
ท่ีสนใจในประชากรเทา่กบั 0.5 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีค านวณได้เท่ากบั 208 ตวัอยา่ง  

 

n = 
𝜒2𝑁𝑝(1−𝑝)

𝑒2(𝑁−1)+𝑋2𝑝(1−𝑝)
   

เม่ือ  
n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  
N แทน  ขนาดของประชากร 
e   แทน  คา่ความคลาดเคล่ือน 

𝜒2แทน  ค่า ไคสแคว ร์ ท่ี  df เท่ ากับ  1 และระดับความ เช่ื อมั่ น ร้อยละ95  

   (𝜒2 = 3.841) 
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p  แทน สดัสว่นของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร  
ส าหรับการวิจัยครัง้นี ้ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ พนักงานสินเช่ือธุรกิจราย

ใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ส านกังานใหญ่สีลมกรุงเทพฯ จ านวน 453 คน 
ความคาดเคล่ือนร้อยละ5 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ95 และสัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจใน
ประชากรเทา่กบั 0.5 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
แทนคา่สตูรดงันี ้

n = 
𝜒2𝑁𝑝(1−𝑝)

𝑒2(𝑁−1)+𝑋2𝑝(1−𝑝)
    

  

   = 
[(3.841)(453)(0.5)](1-0.5)

[(0.05)2(453-1)]+[(3.841)(0.5)(0.5)]
 

     

   = 
434.99325

2.09025
 

 
 = 208 
 
ได้กลุม่ตวัอยา่ง 208 ตวัอยา่ง 
 

การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง (Sampling) มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ผู้วิจยัใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Proportion Stratified Sampling) 
ผู้วิจยัก าหนดสัดส่วนของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

ตามจ านวนประชากร ในแตล่ะชัน้มีความแตกตา่งกัน จ านวนสมาชิกในกลุ่มย่อยจะถูกก าหนดให้
เป็นสดัสว่น (proportion) ตามสดัสว่นในประชากร  
 

 จ านวนตวัอยา่งของพนกังาน =  จ านวนพนกังานในแตล่ะต าแหนง่  x  ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
             จ านวนพนกังานทัง้หมด 
 

จ านวนตวัอยา่งระดบัผู้บริหาร     =  139 x 208

453
 =  63.82  =  64 

 

จ านวนตวัอยา่งระดบัปฏิบตักิาร     = 314 x 208

453
 = 144.17  = 144  
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ใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแจกแบบสอบถามท่ีได้จดัเตรียมไว้ 
โดยธนาคารแบ่งพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่เป็น 20 ธุรกิจ น าไปเก็บข้อมูลจากพนักงานตาม
สดัสว่นของพนกังานในแตล่ะชัน้ตามจ านวนท่ีก าหนดไว้จนครบตามจ านวนตวัอยา่งท่ีต้องการ   
 ธุรกิจ   ประชากร    กลุ่มตัวอย่าง 
   ระดบัผู้บริหาร ระดบัปฏิบตัิการ  ระดบัผู้บริหาร     ระดบัปฏิบตัิการ     

 1. ธุรกิจลกูค้าญ่ีปุ่ น   36  32  18  16 
 2. ธุรกิจก่อสร้าง   5  33   2  14 
 3. ธุรกิจอตุสาหกรรมหนกั  5  12   2     6 
 4. ธุรกิจอตุสาหกรรมเบา  4  18   2     9 
 5. ธุรกิจรถยนต์และจกัรกล  8  21   4  12 
 6. ธุรกิจจดัสรร    8  18   4   9 
 7. ธุรกิจลกูค้าตา่งประเทศ 13  26    6  13 
 8. ธุรกิจบริการ    6  12   3   6 
 9. ธุรกิจน า้ตาล    3  11   1   4 
10. ธุรกิจสิ่งทอและผ้าส าเร็จรูป  5  12   2   6 
11. ธุรกิจโทรคมนาคม   2  10   1   5 
12. ธุรกิจลกูค้ากลุม่ธุรกิจ  5  17    2   7 
13. ธุรกิจเคมีภณัฑ์  15  33    7  16 
14. ธุรกิจการค้า    4  11   2   4 
15. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   2   7   1   3 
        และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
16. ธุรกิจสถาบนัการเงิน   1   4   1   2 
17. ธุรกิจเกษตร    5   8   1   1 
18. ธุรกิจพลงังาน   3  10   1   2 
19. ธุรกิจกลุม่พิเศษ   3   3   1   1 
20. ธุรกิจลกูค้าจีน   6   16    3     8 
รวม            139           314  64          144 
รวมทัง้หมด    453    208  

จากนัน้ใช้วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมลูให้ครบ 208 ตวัอยา่ง 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

ศกึษาข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัส่วนบุคคล คณุภาพชีวิต
ในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามจากค านิยามศพัท์เฉพาะ 
น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจทานความ

สอดคล้องด้านภาษาของข้อค าถามกับนิยามศพัท์เชิงเฉพาะ และปรับแก้ไขตามค าแนะน าจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และเป็นแบบ
มาตราประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคร์ิท (Likert's Scale) มี 5 ระดับ เรียงจาก
น้อยไปหามาก ใช้วดัความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัตอ่องค์กร และ
ความจงรักภักดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 
สว่น มีดงันี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล 
ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะค าถามจะมีเป็นแบบ

หลายค าตอบให้เลือกประกอบด้วยค าถามท่ีเก่ียวกบั เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้
ตอ่เดือน ต าแหนง่งาน และระยะเวลาในการท างาน โดยมีระดบัการวดัดงันี ้

1.1 เพศ ระดบัการวดัตวัแปรแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อายุ ระดบัการวดัตวัแปรแบบเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) ก าหนดช่วงอายุ อ้างอิง
จาก (ศริิวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ. 2548) 

 
 ความกว้างของอนัตราภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ  

   จ านวนชัน้ 
ข้อมลูจากฝ่ายทรัพยากรบคุคล พนกังานท่ีมีอายสุงูสดุ มีอาย ุ60 ปี และพนกังานท่ีมี

อายตุ ่าสดุ มีอาย ุ21 ปี การศกึษาในครัง้นีไ้ด้ใช้ช่วงอายดุงักล่าวเป็นเกณฑ์ในการก าหนดช่วงอาย ุ
โดยแบง่ออกเป็น 4 ชว่ง ดงันี ้
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ชว่งอาย ุ= 60 – 21 
                4  

 = 9.8 ปี หรือ 10 ปี 
การแบง่ชว่งอายท่ีุใช้ในแบบสอบถามดงันี ้

1.2.1 ชว่งอาย ุ21 – 30 ปี 
1.2.2 ชว่งอาย ุ31 – 40 ปี 
1.2.3 ชว่งอาย ุ41 – 50 ปี 
1.2.4 ชว่งอาย ุ51 – 60 ปี 

1.3 สถานภาพสมรส ระดบัการวดัตวัแปรแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส 
1.3.3 หยา่ / หม้าย / แยกกนัอยู ่

1.4 ระดบัการศกึษา ระดบัการวดัตวัแปรแบบเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 
1.4.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
1.4.2 ปริญญาโท 
1.4.3 สงูกวา่ปริญญาโท 

1.5 ต าแหนง่งาน ระดบัการวดัตวัแปรแบบเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 
1.5.1 ระดบับริหาร  
1.5.2 ระดบัปฏิบตักิาร  

1.6. รายได้ตอ่เดือน ระดบัการวดัตวัแปรแบบเรียงอนัดบั (Ordinal Scale)  
 

  ความกว้างของอนัตราภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
           จ านวนชัน้ 

จากข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคคล รายได้ต่อเดือนซึ่งเป็นรายได้ต ่าสุดของพนักงาน 
เท่ากับ 18,000 บาท และรายได้สูงสุดของพนกังาน 120,000 บาทต่อเดือน การศึกษาครัง้นีจ้ึงได้
ใช้ชว่งรายได้ดงักลา่วเป็นเกณฑ์ในการก าหนดชว่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยแบง่เป็น 5 ชว่งดงันี ้

    รายได้ = 120,000 – 18,000   
       6 
               = 17,000   
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แสดงการแบง่ชว่งรายได้ตอ่เดือนท่ีใช้ในแบบสอบถามดงันี ้
1.6.1 รายได้อยูร่ะหวา่ง 18,000 – 35,000 
1.6.2 รายได้อยูร่ะหวา่ง 35,001 – 52,000 
1.6.3 รายได้อยูร่ะหวา่ง 52,001 – 69,000 
1.6.4 รายได้อยูร่ะหวา่ง 69,001 – 86,000 
1.6.5 รายได้อยูร่ะหวา่ง 86,001 – 103,000 
1.6.6 รายได้ 103,001ขึน้ไป 

1.7. ระยะเวลาในการท างาน ระดบัการวัดตวัแปรแบบเรียงอันดบั (Ordinal Scale) ใน
การก าหนดช่วงของอายุงานนัน้ ได้ศึกษาและอ้างอิงจาก คณุศรินญา ปเูต๊ะ เร่ืองคณุภาพชีวิตใน
การท างานท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษาพนักงานธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (ส านกังานใหญ่) 

1.7.1 อายงุานน้อยกวา่ 2 ปี 
1.7.2 อายงุานอยูใ่นชว่ง 2 – 4 ปี 
1.7.3 อายงุานอยูใ่นชว่ง 5 – 7 ปี 
1.7.4 อายงุาน 8 ปีขึน้ไป 

 
ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับข้อมูลคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน

สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยแบง่เป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านคา่ตอบแทนท่ี
เป็นธรรม ด้านความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชีพ ด้านการท างานร่วมกัน ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ด้านลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคม 
ค าถามมีจ านวน 24 ข้อ ประกอบด้วย 

ด้านคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม    จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชีพ   จ านวน 3 ข้อ 
ด้านการท างานร่วมกนั     จ านวน 3 ข้อ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน   จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั  จ านวน 3 ข้อ  
ด้านลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคม  จ านวน 3 ข้อ 
ด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถของบคุคล จ านวน 3 ข้อ 
ด้านสิทธิในการท างาน    จ านวน 3 ข้อ 
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โดยสร้างแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) ตามแบบ
ของ Likert's Scale มี 5 ระดบั เรียงจากน้อยไปหามาก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตาม
ระดบัความคดิเห็นได้เพียงค าตอบเดียวเทา่นัน้ ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้ 

 
ระดบัความคดิเห็น  คะแนน 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง    5 
เห็นด้วย     4 
ไมแ่นใ่จ       3 
ไมเ่ห็นด้วย     2 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง    1 

 
การอภิปรายผลการวิจัยของตอนท่ี 2 จะใช้ระดับการวัดข้อมูลโดยใช้สูตรการค านวณ

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 
 

 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =        พิสยั                 
      จ านวนชัน้ 

     =  5 – 1  = 0.8 
            5 

แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถามดงันี ้
การแสดงการก าหนดระดบัค่าเฉล่ียต่อการแปลความหมายจดัอนัดบัของแบบสอบถาม

สว่นท่ี 2 
คา่คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายจดัอยูใ่นอนัดบั 
4.21 – 5.00 คณุภาพชีวิตในการท างานในแตล่ะด้านในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 คณุภาพชีวิตในการท างานในแตล่ะด้านในระดบัมาก 
2.61 – 3.40 คณุภาพชีวิตในการท างานในแตล่ะด้านในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 คณุภาพชีวิตในการท างานในแตล่ะด้านในระดบัน้อย 
1.00 – 1.80 คณุภาพชีวิตในการท างานในแตล่ะด้านในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมลูความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิย์
แห่งหนึ่ง ประกอบด้วย ด้านความเช่ือมัน่ยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ด้านความ
เตม็ใจทุ่มเทในการท างานให้กบัองค์กร ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์กรโดยเป็นค าถามปลายปิดประกอบด้วยค าถาม 9 ข้อ แบง่เป็น 

ด้านความเช่ือมัน่ยอมรับในเปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร    จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความเตม็ใจทุม่เทในการท างานให้กบัองค์กร       จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร    จ านวน 3 ข้อ 

สร้างแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ 
Likert's Scale มี 5 ระดบั เรียงจากน้อยไปหามาก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามระดบั
ความคดิเห็นได้เพียงค าตอบเดียวเทา่นัน้ ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

 
ระดบัความคดิเห็น  คะแนน 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  5 
เห็นด้วย   4 
ไมแ่นใ่จ     3 
ไมเ่ห็นด้วย   2 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  1 

การอภิปรายผลการวิจัยของตอนท่ี 3 จะใช้ระดับการวัดข้อมูลโดยใช้สูตรการค านวณ
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา. 2554) 

 
 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =        พิสยั                 

 จ านวนชัน้ 
    = 5 – 1  = 0.8 

           5 
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถามดงันี ้
การแสดงการก าหนดระดบัค่าเฉล่ีย ต่อการแปลความหมายจดัอนัดบัของแบบสอบถาม

สว่นท่ี 3 
คา่คะแนนเฉล่ีย   การแปลความหมายจดัอยูใ่นอนัดบั 
4.21 – 5.00  ความผกูพนัตอ่องค์กรในแตล่ะด้านในระดบัมากท่ีสดุ 
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3.41 – 4.20  ความผกูพนัตอ่องค์กรในแตล่ะด้านในระดบัมาก 
2.61 – 3.40  ความผกูพนัตอ่องค์กรในแตล่ะด้านในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  ความผกูพนัตอ่องค์กรในแตล่ะด้านในระดบัน้อย 
1.00 – 1.80  ความผกูพนัตอ่องค์กรในแตล่ะด้านในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมลูความจงรักภักดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ่ง ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ โดยเป็นค าถามปลายปิด
ประกอบด้วยค าถาม 9 ข้อ แบง่เป็น 

ด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออก  จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความรู้สกึ    จ านวน 3 ข้อ 
ด้านการรับรู้   จ านวน 3 ข้อ 

สร้างแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ 
Likert's Scale มี 5 ระดบั เรียงจากน้อยไปหามาก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามระดบั
ความคดิเห็นได้เพียงค าตอบเดียวเทา่นัน้ ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้ 

 
ระดบัความคดิเห็น  คะแนน 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  5 
เห็นด้วย   4 
ไมแ่นใ่จ   3 
ไมเ่ห็นด้วย   2 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  1 

การอภิปรายผลการวิจัยของตอนท่ี 4 จะใช้ระดับการวัดข้อมูลโดยใช้สูตรการค านวณ
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา. 2554) 

 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =        พิสยั                 
        จ านวนชัน้ 

  =  5 – 1  = 0.8 
 5 

แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถามดงันี ้
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การแสดงการก าหนดระดบัค่าเฉล่ีย ต่อการแปลความหมายจดัอนัดบัของแบบสอบถาม
สว่นท่ี 4 

 
คา่คะแนนเฉล่ีย   การแปลความหมายจดัอยูใ่นอนัดบั 
4.21 – 5.00  ความจงรักภกัดีในแตล่ะด้านในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20  ความจงรักภกัดีในแตล่ะด้านในระดบัมาก 
2.61 – 3.40  ความจงรักภกัดีในแตล่ะด้านในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  ความจงรักภกัดีในแตล่ะด้านในระดบัน้อย 
1.00 – 1.80  ความจงรักภกัดีในแตล่ะด้านในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. ศกึษาถึงลกัษณะ วิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานการวิจยัเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีศกึษา 

2. รวบรวมสาระ และเนือ้หาต่างๆท่ีได้จากงานวิจัย แนวคิด เอกสาร ทฤษฎีและ
ผลงานการวิจยั เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน ความผกูพนัตอ่องค์กร และความจงรักภกัดีพนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

3. สร้างแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความคดิเห็นพนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
4. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ

ความถกูต้อง และเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
5. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเสนอผู้ เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณา และตรวจสอบ

ความเท่ียงตรง (Validity) โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าแบบสอบถามไปใช้ใน
การเก็บข้อมลูจริง 

6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้น าเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขครัง้สุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ 
(Try out) 

7. น าแบบสอบถามในขัน้ท่ี 6 ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือน ามา
หาค่าความเพ่ือหาความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α-Coefficient) (Cronbach. 
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1951) โดยได้ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั .70 (Hair Anderson Tatham; & Black. 1998) โดย
ก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ต้องไมต่ ่ากวา่ 0.7 (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2550) 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค ในแต่ละด้านได้ค่า มีค่าดังนี ้

คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม      เทา่กบั 0.866 
ความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชีพ    เทา่กบั 0.750 
การท างานร่วมกนั      เทา่กบั 0.764 
สภาพแวดล้อมในการท างาน     เทา่กบั 0.831 
ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั    เทา่กบั 0.891 
ลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคม    เทา่กบั 0.832  
โอกาสในการพฒันาความสามารถของบคุคล   เทา่กบั 0.809 
สิทธิในการท างาน      เทา่กบั 0.748 
ความเช่ือมัน่ยอมรับในเปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร  เทา่กบั 0.719 
ความเตม็ใจทุม่เทในการท างานให้กบัองค์กร   เทา่กบั 0.816 
ความปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร เทา่กบั 0.770 
พฤตกิรรมท่ีแสดงออก      เทา่กบั 0.743 
ความรู้สกึ        เทา่กบั 0.849 
การรับรู้       เทา่กบั 0.823 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลู มีดงันี ้
1. จดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูให้เพียงพอตอ่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างในพืน้ท่ี โดยแจก

แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบ พร้อมทัง้รอรับแบบสอบถามคืนในเวลาเดียวกัน โดยจะเก็บ
ข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีมีความยินดี และเตม็ใจให้ข้อมลูเทา่นัน้  

3. น าแบบสอบถามท่ีกลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ในการตอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของการกรอกข้อมูล แล้วน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มาเตรียมลงรหสั และท าการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การจดักระท าข้อมลู เตรียมวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอ่ไป ดงันี ้

1.1 น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วออกเก็บข้อมลูจริง 
1.2 น าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมลูจริงแล้วมาตรวจสอบความสมบรูณ์ 
1.3 น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหสั (Coding) ในแบบลง

รหสัส าหรับการประมวลผลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 
1.4 น าข้อมูลท่ีลงรหัสไปแล้วไปบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และท าการวิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์สถิตสิ าเร็จรูป 
2. การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงันี ้

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหา
ความถ่ี (Frequency) และหาคา่ร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
ท้ายตาราง 

ตอนท่ี 2 - ตอนท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน ความผกูพนัตอ่องค์กร และความจงรักภกัดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคาร

พาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยหาค่าเฉล่ีย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในภาพรวม และรายด้าน
น าเสนอดงันี ้โดยมีเกณฑ์การแปรผลคา่เฉล่ีย (บญุชม ศรีสะอาด. 2545) 

ชว่งคะแนน  ความหมาย 
4.50 – 5.00    มากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49    มาก 
2.50 – 3.49    ปานกลาง 
1.81 – 2.49    น้อย  
1.00 – 1.80    น้อยท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 



  50 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 

การหาคา่ร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง  
 

𝑃 =   𝑓
𝑛

 (100)    
 

เม่ือ 𝑃 แทน คา่สถิตร้ิอยละ 
   𝑓   แทน ความถ่ีของข้อมลู 

  𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  

คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมลูในด้านต่างๆ โดยใช้สูตร
ดงันี ้(ศริิวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ 2548) 
 

𝑋    =    
∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

      

เม่ือ  𝑋 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 

   𝑓𝑖     แทน ความถ่ีของข้อมลูในแตล่ะชัน้ 𝑖 = 1,2, … . . , 𝑛 

  𝑋𝑖   แทน คา่ข้อมลูของแตล่ะชัน้ 𝑖 = 1,2, … . . , 𝑛 

 𝑛  แทน จ านวนข้อมลูของประชากร 
 

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมลูใน
ด้านตา่ง ๆ โดยใช้สตูรดงันี ้(ศริิวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ 2548) 

 

(𝑆)   = √∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)
2

𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

  
เม่ือ (S) แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอยา่ง 

    X   แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 

    fi    แทน  ความถ่ีของข้อมลูในแตล่ะชัน้ 𝑖 = 1,2, … . . , 𝑛 
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    Xi   แทน คา่ข้อมลูของแตล่ะชัน้ 𝑖 = 1,2, … . . , 𝑛 

    n  แทน จ านวนข้อมลูของประชากร 
 
สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

สถิติ t-test for Independent Samplesทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งตัวอย่างทัง้ 2 เป็นอิสระจากกัน ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ข้อมูล
เก่ียวกับ เพศ ในการทดสอบ t-test หากความแปรปรวนของข้อมูลเท่ากันทุกกลุ่ม จะใช้ค่า t จาก
การทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances assumed แต่ถ้าความแปรปรวนของข้อมูลไม่
เท่ากันทุกกลุ่ม จะใช้ค่า t จากการทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances not assumed 
โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene test 
 

 𝑡    =      
𝑥1 − 𝑥2 

√(𝑆𝑝)2(
1
n1

+
1

n2
)

    𝑑𝑓 =   𝑛1 + 𝑛2 −  2 

 
เม่ือ 

 𝑥1 , 𝑥2 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1, 2 

(𝑆𝑝)2  แทน ความแปรปรวนร่วม (Pooled variance) 
 

 (𝑆𝑝)2  = 
(𝑛1− 1)(𝑆1)2+ (𝑛2− 1)(𝑆1)2

𝑛1+ 𝑛2− 2
 

 

𝑛1, 𝑛2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1, 2  

𝑑𝑓  แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (degree of freedom)  
 

สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) แบบ
เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหนง่งาน รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และระยะเวลาการท างานประกอบด้วย 
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สถิติ F-test ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มท่ีไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
 

1 2, 1,B

W

MS
F df k df N k

MS
= = − = −  

 
เม่ือF  แทน คา่สถิตท่ีิทดสอบ 

BMS  แทน คา่เฉล่ียก าลงัสองระหวา่งกลุม่ 

WMS  แทน คา่เฉล่ียก าลงัสองภายในกลุม่ 
df  แทน ชัน้แหง่ความอิสระ 
N  แทน จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 
 

และถ้าผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแล้ว ต้องท าการทดสอบ
เป็นรายคูต่อ่ไป เพ่ือดวู่ามีคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนั โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545) 

 

LSD  =  t_(1-α )/ 2;n˗ĸ  √(MSE[1/n_i +1/n_j ] ) 
 
เม่ือ  LSD  แทน ผลต่างนัยส าคัญ ท่ีค านวณ ได้ส าห รับประชากร  

     กลุม่ท่ี i และ j 

t_(1-α )/ 2;n˗ĸ แทน ค่าท่ีพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ท่ีระดบัความ
     เช่ือมัน่ 95% และชัน้หา่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

 MSE แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (〖MS〗_w) 
 n_i แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ i 
 n_j แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ j 
 

การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยใช้
สมัประสิทธ์ิ สหสมัพนัธ์ (Correlation analysis) มีสตูรการค านวณดงันี ้

 



  53 

    
  

−−

−
=

2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy

 

 

เม่ือ xyr  แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

 X  แทน ผลรวมของข้อมลูท่ีวดัได้จากตวัแปรตวัท่ี 1 (X) 

Y  แทน ผลรวมของข้อมลูท่ีวดัได้จากตวัแปรตวัท่ี 2 (Y) 
YX แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่งข้อมลูตวัแปรท่ี 1 และ 2  
2

 X  แทน ผลรวมของก าลงัสองของข้อมลูท่ีวดัได้จากตวัแปรตวัท่ี 1  
2

Y  แทน ผลรวมของก าลงัสองของข้อมลูท่ีวดัได้จากตวัแปรตวัท่ี 2  
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

โดยท่ีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ซึ่งความหมายของค่า r 
เป็นดงันี ้

1. ถ้าค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือถ้า x
เพิ่ม y จะลด แตถ้่า x ลด y จะเพิ่มขึน้ 

2. ถ้าค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือถ้า x 
เพิ่ม y จะเพิ่ม แตถ้่า x ลด y จะลดลง 

3. ถ้าค่า r เข้าใกล้ 1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสมัพนัธ์กนัมาก 

4. ถ้าค่า r เข้าใกล้ -1 แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม และมี
ความสมัพนัธ์กนัมาก 

5. ถ้า r เทา่กบั 0 แสดงวา่ x และ y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงวา่ x และ y มีความสมัพนัธ์กนัน้อย 
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เกณฑ์การแปรความหมายของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ มีดงันี ้  
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตัง้แต ่0.81 – 1.00 แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูมาก 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตัง้แต ่0.61 – 0.80 แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตัง้แต ่0.41 – 0.60 แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตัง้แต ่0.21 – 0.40 แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตัง้แต ่0.01 – 0.20 แสดงวา่ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัต่อ

องค์กร และความจงรักภกัดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยการ
วิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการศกึษาครัง้นี ้กลุ่มวิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดงันี ้

N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (Sample size) 
X̄  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig.(2-tailed) แทน ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
HO แทน สมมตฐิานหลกั 
H1 แทน สมมตฐิานรอง 
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบ T-Test 
df  แทน ชัน้ขององศาอิสระ (Degree of freedom) 
SS  แทน ผลรวมคะแนนยกก าลงัสอง (Sum of Square) 
MS  แทน คา่เฉล่ียของผลรวมคะแนนยกก าลงัสอง (Mean of Square) 
F  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบ Anova (F-Test) 
r  แทน คา่สถิตสิมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั 
 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มผู้ วิจยัได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 

สว่น ตามล าดบัดงันี ้
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สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คณุภาพชีวิตในการท างานของพนักงานสินเช่ือธุรกิจราย

ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่

ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจราย

ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
สว่นท่ี 5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
 ส่วนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ การศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ต าแหนง่งาน และระยะเวลาการท างาน โดย
น าเสนอในรูปแบบของจ านวน และคา่ร้อยละ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 2 แสดงจ านวน (ความ ถ่ี) และค่าร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามลักษณะด้า น
ประชากรศาสตร์ 

 

 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 75 36.1 
หญิง 133 63.9 

 รวม 208 100.0  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. อาย ุ
21 – 30 ปี 65 31.3 
31 – 40 ปี 95 45.7 
41 – 60 ปี 32 15.4 
51 – 60 ปี 16 7.7 

 รวม 208 100.0 

3. สถานภาพ 
โสด 141 67.8 
สมรส 62 29.8 
หยา่ร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ 5 2.4 

 รวม 208 100.0 

4. ระดบัการศกึษา 
ระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเทา่ 111 53.3 
ระดบัปริญญาโท 95 45.7 
สงูกวา่ปริญญาโท 2 1.0 

 รวม 208 100.0 

5. ต าแหนง่งาน 
ระดบัปฏิบตัิการ 144 69.2 
ระดบับริหาร 64 30.8 

 รวม 208 100.0 

6. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
18,000 – 35,000 บาท 72 34.6 
35,001 -  52,000 บาท 50 24.0 
52,001 -  69,000 บาท 33 15.9 
69,001 -  86,000 บาท 19 9.1 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

6. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน (ตอ่) 
86,001 – 103,000 บาท 16 7.7 
103,001 บาทขึน้ไป 133 63.9 

 รวม 208 100.0  

7. ระยะเวลาในการท างาน 
น้อยกวา่ 2 ปี 27 13.0 
2 – 4 ปี 51 24.5 
5 – 7 ปี 59 28.4 
8 ปีขึน้ไป 71 34.1 

 รวม 208 100.0  

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ตามตาราง สามารถ

จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี ้
เพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9และ

เพศชาย จ านวน 75 คน คดิเป็นร้อยละ 36.1 
อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

รองลงมาคืออาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 ตามด้วยอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี 
จ านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 15.4 และ 51 – 60 ปี จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 7.7 

สถานภาพ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 141 คน  
คดิเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือสมรส จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และหยา่ร้าง/

หม้าย/แยกกนัอยู ่จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 2.4 
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 ระดบัปริญญาโท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 และสงู
กวา่ปริญญาโท จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 1.0 

ต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบตัิการจ านวน 144 
คน คดิเป็นร้อยละ 69.2 และระดบับริหารจ านวน 64 คน คดิเป็นร้อยละ 30.8 
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รายได้เฉล่ีย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 18,000 – 
35,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 35,001 – 52,000 
บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามด้วยรายได้ระหว่าง 52,001 – 69,000 บาท จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และรายได้ระหว่าง 69,001 – 86,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.1 ตามด้วยรายได้ตัง้แต่ 103,001 บาทขึน้ไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และรายได้
ระหวา่ง 86,001– 103,000 บาท จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 7.7 

ระยะเวลาในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานใน
องค์กรปัจจบุนัจ านวน 5 - 7 ปี จ านวน 59 คน คดิเป็นร้อยละ 28.4 รองลงมาคือ 8 ปี ขึน้ไป จ านวน 
71 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 ตามด้วย 2 - 4 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และน้อยกว่า 2 
ปี จ านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 13.0 

 

 ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์คุณภาพชีวติในการท างานของพนักงานสินเช่ือธุรกจิรายใหญ่
ธนาคารพาณชิย์แห่งหน่ึง 

จากการตอบแบบสอบถาม ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลคุณภาพชีวิตในการท างาน ของ
พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ คา่เฉล่ีย (x̄ ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ของข้อมูล
คณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
 

x̄  S.D. ความส าคัญ 

ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม    
1. ทา่นได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นท าเม่ือเทียบกบัองค์กรอ่ืน 3.29 .99 ปานกลาง 
2. ท่านได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เพียงพอ และเหมาะสมกับ

ภาระหน้าท่ีท่ีทา่นได้รับมอบหมาย 
3.36 1.03 ปานกลาง 

3. ทา่นได้รับคา่ตอบแทนเหมาะสมกบัความสามารถของทา่น 3.32 .93 ปานกลาง 
ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมรวม 3.32 .89 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
 

x̄  S.D. ความส าคัญ 

ด้านความม่ันคงและก้าวหน้าในอาชีพ    
4. ท่านได้รับการพัฒนาฝึกฝน ฝึกอบรม ท่ีพร้อมก้าวสู่หน้าท่ี

การงานท่ีสงูขึน้ 
3.47 .99 มาก 

5. ทา่นได้รับการสนนัสนนุให้มีความก้าวหน้าในต าแหนง่หน้าท่ี 3.47 .98 มาก 
6. ในหน่วยงานของท่านมีการโยกย้าย ปรับเปล่ียนต าแหน่ง

หน้าท่ีท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของแตล่ะบคุคล 
3.06 1.06 ปานกลาง 

ด้านความม่ันคงและก้าวหน้าในอาชีพรวม 3.33 .87 ปานกลาง 
ด้านการท างานร่วมกัน    
7. ทา่นได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในทีมของท่านเม่ือท่าน

ต้องการความชว่ยเหลือ 
4.06 .81 มาก 

8. หากมีปัญหาสมาชิกในทีมสามารถปรึกษาหารือเพ่ือรวบรวม
ข้อมลูของปัญหา แล้วน าไปแก้ปัญหาตามขัน้ตอนร่วมกนั 

3.90 .92 มาก 

9. ท่านไม่มีอคติหรือข้อขัดแย้งส่วนตัวมาเป็นอุปสรรคในการ
ท างานร่วมกบัสมาชิกในทีม 

4.05 .92 มาก 

ด้านการท างานร่วมกันรวม 4.00 .75 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน    
10. สถานท่ีท างานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์

ส านกังาน เหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าท่ี 
3.53 .96 มาก 

11. สถานท่ีท างานของท่านมีการจัดสภาพการจัดวางเอกสาร 
และการจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบง่ายตอ่การค้นหา 

3.21 1.06 ปานกลาง 

12. สถานท่ีท างานของท่านมีการป้องกัน และรักษาความ
ปลอดภยัอยา่งด ี

3.63 1.09 มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานรวม 3.46 .89 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
 

x̄  S.D. ความส าคัญ 

ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว    
13. ท่านสามารถปฏิบตัิงานได้ส าเร็จทนัตามก าหนดเวลาท่ีวาง

เอาไว้ 
3.98 .88 มาก 

14. ท่านสามารถแบ่งเวลาส าหรับตวัเอง การท างาน ครอบครัว 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

3.61 .98 มาก 

15. ทา่นสามารถวางแผนกิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวิตไว้ลว่งหน้าได้ 3.73 .89 มาก 
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวรวม 3.77 .80 มาก 

ด้านลักษณะงานที่ให้ประโยชน์ต่อสังคม    
16. องค์กรของท่านมีการรณรงค์ให้พนักงานทุกหน่วยงาน

ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เช่น 
การประหยดัพลงังาน 

3.55 1.01 มาก 

17. องค์กรของท่านมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น 
ชว่ยเหลือบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภยั การบริจาคโลหิต เป็น
ต้น 

3.87 1.02 มาก 

18. ทา่นมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมท่ีองค์กรจดัขึน้ 3.38 1.09 ปานกลาง 
ด้านลักษณะงานที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมรวม 3.33 .87 มาก 

ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล    
19. ในหน่วยงานของท่านส่งเสริมให้มีการพฒันาบคุคลากร เพ่ือ

เพิ่มความรู้ความสามารถในการปฎิบตังิาน 
3.67 .94 มาก 

20. ท่านมีโอกาสเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆของธนาคาร 
เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถของทา่นอยา่งตอ่เน่ือง 

3.53 1.08 มาก 

21. ท่านมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่าง
เตม็ท่ี 

3.67 .85 มาก 

ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคลรวม 3.63 .79 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ตอ่) 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
 

x̄  S.D. ความส าคัญ 

ด้านสิทธิในการท างาน    
22. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการท างาน 

ตอ่หวัหน้างานโดยไมมี่ผลตอ่การพิจารณาการปฏิบตังิาน 
3.53 .94 มาก 

23. ท่านได้รับการปฏิบตัิอย่างเสมอภาค เช่นเดียวกับผู้ ร่วมงาน
ในทีม 

3.66 .99 มาก 

24. ในหน่วยงานของท่านมีการสอบถามความคิดเห็นของท่าน
เพ่ือน าไปแก้ไขและปรับปรุงสภาพการท างาน 

3.29 1.06 มาก 

ด้านสิทธิในการท างาน 3.50 .85 มาก 
ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 3.58 .60 มาก 

 
จากตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างมีคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย

ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.58 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายได้ พบว่า คณุภาพชีวิตในการท างานด้านการท างานร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 4.00 
รองลงมาคือคณุภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั อยู่ในระดบั
มาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.77 ตามด้วยคณุภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถ
ของบุคคล อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.63 คุณภาพชีวิตในการท างานด้านลักษณะงานท่ีให้
ประโยชน์ต่อสงัคม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.60 คณุภาพชีวิตในการท างานด้านสิทธิในการ
ท างาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.50 คณุภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.46 คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความมั่นคง และ
ก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.33 และคุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.32 

ด้านคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม กลุม่ตวัอยา่งคดิเห็นวา่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ียท่ี 3.32 และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ประเด็นได้รับสวสัดิการต่าง ๆ เพียงพอ และ
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีท่ีท่านได้รับมอบหมายอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ียท่ี 3.36 ได้รับ
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ค่าตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถของท่านอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ียท่ี 3.32 และ
ประเดน็ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นท าเม่ือเทียบกบัองค์กรอ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลางมีคา่เฉล่ียท่ี 3.29 

ด้านความมัน่คงและก้าวหน้าในอาชีพ กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าใน
อาชีพอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.33 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่า ประเด็นได้รับ
การพัฒนาฝึกฝน ฝึกอบรม ท่ีพร้อมก้าวสู่หน้าท่ีการงานท่ีสูงขึน้ และ ได้รับการสนันสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.47 และประเด็นในหน่วยงานของ
ทา่นมีการโยกย้าย ปรับเปล่ียนต าแหนง่หน้าท่ีท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของแตล่ะบคุคล อยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.06 

ด้านการท างานร่วมกันกลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึ่ง ด้านการท างานร่วมกนัอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 
4.00 และเม่ือพิจาณาโดยละเอียดพบว่าประเด็นได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในทีมของท่าน
เม่ือทา่นต้องการความชว่ยเหลือ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 4.06 ไม่มีอคตหิรือข้อขดัแย้งส่วนตวั
มาเป็นอปุสรรคในการท างานร่วมกบัสมาชิกในทีม อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 4.05 และประเด็น 
หากมีปัญหาสมาชิกในทีมสามารถปรึกษาหารือเพ่ือรวบรวมข้อมลูของปัญหา แล้วน าไปแก้ปัญหา
ตามขัน้ตอนร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.90 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.46 และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ประเด็น สถานท่ีท างานของทา่นมี
การป้องกัน และรักษาความปลอดภัยอย่างดี อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.63 สถานท่ีท างาน
ของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวก อปุกรณ์ส านกังาน เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ี อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียท่ี 3.53 สถานท่ีท างานของท่านมีการจดัสภาพการจดัวางเอกสารและการจดัเก็บอย่าง
เป็นระเบียบง่ายตอ่การค้นหาอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.21 

ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ด้านความสมดลุระหว่างานกบั
ชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.77 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่าประเด็น
สามารถปฏิบตัิงานได้ส าเร็จทันตามก าหนดเวลาท่ีวางเอาไว้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.98 
ตามด้วยประเด็นสามารถวางแผนกิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวิตไว้ล่วงหน้าได้ อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย
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ท่ี 3.73 สามารถแบ่งเวลาส าหรับตัวเอง การท างาน ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.61 

ด้านลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคม กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งด้านลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อ
สงัคม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.60 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่าประเด็นองค์กรของ
ท่านมีส่วนช่วยเหลือสงัคมในด้านต่างๆ เช่น ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย การบริจาค
โลหิต เป็นต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.87 องค์กรของท่านมีการรณรงค์ให้พนักงานทุก
หน่วยงานตระหนกัในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคม เช่น การประหยดัพลังงานอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.55 และประเด็นมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีองค์กรจดัขึน้ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.38 

ด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิต
การท างานของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านโอกาสในการพฒันา
ความสามารถของบุคคลอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.63 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่า
ประเด็นในหน่วยงานของท่านส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคคลากร เพ่ือเพิ่มความรู้ความสามารถใน
การปฎิบตัิงาน และประเด็นมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มท่ี เท่ากนั อยู่
ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.67 และประเด็นมีโอกาสเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆของธนาคาร 
เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถของทา่นอยา่งตอ่เน่ือง อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.53 

ด้านสิทธิในการท างาน กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึ่ง ด้านสิทธิในการท างาน อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย
ท่ี 3.50 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่าประเด็นได้รับการปฏิบตัิอย่างเสมอภาค เช่นเดียวกับ
ผู้ ร่วมงานในทีม อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.66 สามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระในการ
ท างาน ต่อหัวหน้างานโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการปฏิบตัิงาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 
3.53 ในหน่วยงานของท่านมีการสอบถามความคิดเห็นของท่านเพ่ือน าไปแก้ไขและปรับปรุงสภาพ
การท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.29 

 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง 

จากการตอบแบบสอบถาม ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ คา่เฉล่ีย (x̄ ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ดงันี ้
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่โดยภาพรวม 

 

ความผูกพันต่อองค์กร 
 

x̄  S.D. ความส าคัญ 

ด้านความเช่ือม่ันยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมของ
องค์กร 

   

1. แนวทางการบริหารงานขององค์กรได้สร้างแรงบันดาลใจใน
การท างานให้แก่ทา่นอยา่งดีท่ีสดุ 

3.24 .91 ปานกลาง 

2. เปา้หมายของทา่นและขององค์กรนัน้มีความสอดคล้องกนั 3.40 .87 ปานกลาง 
3. ทา่นภมูิใจในองค์กรท่ีทา่นปฏิบตังิานอยู่ 3.72 .92 มาก 

รวม 3.45 .79 มาก 
ด้านความเตม็ใจทุ่มเทในการท างานให้กับองค์กร    
4. เม่ือท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทเต็มท่ีให้งานนัน้
ส าเร็จลลุว่ง 

4.28 .73 มากท่ีสดุ 

5. ท่านมีความเต็มใจท่ีจะท างานล่วงเวลา แม้ว่าผลตอบแทนจะ
ไมคุ่้มคา่ 

3.64 1.09 มาก 

6. ท่านทุ่มเทความสามารถและพยายามหาวิธีการใหม่ๆเพ่ือ
ปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

4.06 .70 มาก 

รวม 4.00 .67 มาก 
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร 
7. หากทา่นมีโอกาสได้งานท่ีดีกวา่เดมิทา่นจะไมไ่ปจากองค์กร 3.09 1.23 ปานกลาง 
8. ห าก มี ก าร เป ล่ี ยน แปล งใน อ ง ค์ ก ร เพี ย ง เล็ ก น้ อ ย ใน
สภาพแวดล้อมการท างานในปัจจุบนั จะไม่เป็นเหตุให้ท่านออก
จากองค์กร 

3.62 .94 มาก 

9. ทา่นมีความปรารถนาท่ีจะท างานให้กบัองค์กรจนเกษียณอาย ุ 3.20 1.32 ปานกลาง 
รวม 3.30 .95 ปานกลาง 

ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 3.58 .64 มาก 
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ด้านความเช่ือมั่นยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่า

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านความ
เช่ือมั่นยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.45 และเม่ือ
พิจารณาโดยละเอียด พบว่าประเด็นท่านภูมิใจในองค์กรท่ีท่านปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มี
คา่เฉล่ียท่ี 3.72 ตามด้วยประเด็นเปา้หมายของท่านและขององค์กรนัน้มีความสอดคล้องกนั อยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.40 แนวทางการบริหารงานขององค์กรได้สร้างแรงบนัดาลใจในการ
ท างานให้แก่ทา่นอยา่งดีท่ีสดุอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.24 

ด้านความเตม็ใจทุม่เทท างานให้กบัองค์กร กลุ่มตวัอยา่งคดิเห็นว่าความผกูพนัตอ่องค์กร
ของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านความเต็มใจทุ่มเทในการท างาน
ให้กบัองค์กรอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.00 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่าประเด็นท่าน
ได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทเต็มท่ีให้งานนัน้ส าเร็จลลุ่วง อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.28 
รองลงมาคือประเด็นทา่นทุม่เทความสามารถและพยายามหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.06 และประเด็น มีความเต็มใจท่ีจะ
ท างานลว่งเวลา แม้วา่ผลตอบแทนจะไมคุ่้มคา่ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.64 

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร  กลุ่มตวัอย่าง
คิดเห็นว่าความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียท่ี 3.30 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่าประเด็นหากมีการเปล่ียนแปลงในองค์กร
เพียงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมการท างานในปัจจบุนั จะไม่เป็นเหตใุห้ท่านออกจากองค์กร อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.62 ตามด้วยประเด็นมีความปรารถนาท่ีจะท างานให้กับองค์กรจน
เกษียณอายุ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.20 และประเด็นท่านมีโอกาสได้งานท่ีดีกว่าเดิม
ทา่นจะไมไ่ปจากองค์กรอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.09 

 
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง 

จากการตอบแบบสอบถาม ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ คา่เฉล่ีย (× ̅) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ดงันี ้
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 

ความจงรักภักดีต่อองค์กร  
x̄  S.D. ความส าคัญ 

ด้านพฤตกิรรมที่แสดงออก    
1. ท่านมักจะอธิบายข้อเท็จจริงให้กับองค์กรเม่ือมีคนกล่าวว่า
องค์กรในทางไมดี่ 

3.72 .96 มาก 

2. ท่านแนะน าให้ครอบครัว เพ่ือน และคนสนิทมาท างานท่ี
องค์กร 

3.32 1.04 ปานกลาง 

3. ทา่นรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเสมอ 4.00 .80 มาก 
พฤตกิรรมที่แสดงออกโดยรวม 3.68 .76 มาก 

ด้านความรู้สึก    
4. ท่านมีความรู้สึกตนเองส าคญัตอ่องค์กรเทียบเท่ากบับคุคลอ่ืน
ในองค์กร 

3.57 .92 มาก 

5. ท่านมีความยินดี และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางของ
องค์กร 

3.97 .83 มาก 

6. ทา่นมีความสขุท่ีได้ท างานในองค์กร 3.66 .90 มาก 
ความรู้สึกโดยรวม 3.73 .76 มาก 

ด้านการรับรู้    
7. ทา่นเช่ือมัน่และไว้วางใจในองค์กรของทา่น 3.79 .96 มาก 
8. ทา่นสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงตา่งๆเพ่ือการพฒันาของ
องค์กร 

3.98 .71 มาก 

9. ท่านคิดว่านโยบายขององค์กรสามารถสร้างแรงบนัดาลใจใน
การท างานแก่ทา่น 

3.51 .85 มาก 

การรับรู้โดยรวม 3.76 .73 มาก 
รวม 3.76 .69 มาก 
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ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่าความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียท่ี 3.68 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่าประเด็นรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเสมอ 
อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 4.00 ตามด้วยประเด็นทา่นมกัจะอธิบายข้อเท็จจริงให้กบัองค์กรเม่ือมี
คนกล่าวว่าองค์กรในทางไม่ดี อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.72 และประเด็นแนะน าให้ครอบครัว 
เพ่ือน และคนสนิทมาท างานท่ีองค์กร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.32 

ด้านความรู้สึก กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่าความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ด้านความรู้สึกอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.73 และเม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดพบว่าประเดน็มีความยินดี และเตม็ใจท่ีจะปฏิบตัติามแนวทางขององค์กร อยู่
ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.97 ประเดน็มีความสขุท่ีได้ท างานในองค์กร อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย
ท่ี 3.66 ตามด้วยประเด็นมีความรู้สกึตนเองส าคญัตอ่องค์กรเทียบเท่ากบับคุคลอ่ืนในองค์กร อยูใ่น
ระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.57 

ด้านการรับรู้ กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่าความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.76 และเม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดพบว่าประเด็นสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆเพ่ือการพัฒนาของ
องค์กร อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.98 ตามด้วยประเด็นเช่ือมัน่และไว้วางใจในองค์กรของท่าน 
อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.79 และประเด็นคิดว่านโยบายขององค์กรสามารถสร้างแรงบนัดาล
ใจในการท างานแก่ทา่น อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.51 

 
 ส่วนที่ 5  ผลการทดสอบสมมตฐิาน   

การน าเสนอในส่วนนีจ้ะเป็นการเปรียบเทียบความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ต่อองค์กรจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ระยะเวลาในการท างานในองค์กร
ปัจจุบัน โดยใช้ค่าทดสอบ t-test และการทดสอบค่า One-way Anova และการทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีของ LSD  

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั 
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H0 = เพศแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 = เพศแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 6 การทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่จ าแนกตามเพศ 

 

ความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่

ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง 

เพศ 

t sig ชาย หญิง 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. พฤตกิรรมท่ีแสดงออก 3.63 0.77 3.70 0.76 -.665 .507 

2. ความรู้สึก 3.67 0.74 3.77 0.76 -.941 .348 
3. การรับรู้ 3.63 0.76 3.83 0.70 -1.990 .048* 

รวม 3.64 0.70 3.77 0.68 -1.289 .199 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ยอมรับ H0 โดยเพศแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่
แตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ เพศแตกตา่งกนัมีความจงรักภกัดีของพนกังานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งด้านการรับรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
สว่นด้านอ่ืนๆไมแ่ตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานท่ี 1.2 อายุแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือ

ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ แตกตา่งกนั 
H0 = อายุแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจราย

ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ไมแ่ตกตา่งกนั  
H1 = อายุแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจราย

ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั  
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ตาราง 7 การทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ จ าแนกตามอาย ุ
 

หมายเหตุ: ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตาราง 7 พบว่า ยอมรับ H1 โดยอายุแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอายแุตกตา่งกนัมีความจงรักภกัดีของพนกังานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก, ด้านความรู้สึก และด้านการ
รับรู้ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันัน้จงึใช้วิธีทดสอบการเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีการ LSD เพ่ือหาความแตกต่างท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 0.01 
ตามล าดบัดงันี ้

 
 

ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรของพนักงาน
สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่ง

หน่ึง 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F Sig 

พฤติกรรมที่แสดงออก ระหวา่งกลุม่ 6.297 3 2.099 3.710 .012** 
ภายในกลุม่ 115.427 204 .566 

รวม 121.724 207  
ความรู้สกึ ระหวา่งกลุม่ 8.017 3 2.672 4.884 .003** 

ภายในกลุม่ 111.615 204 .547 
รวม 119.632 207  

การรับรู้ ระหวา่งกลุม่ 5.881 3 1.960 3.820 .011** 
ภายในกลุม่ 104.686 204 .513 

รวม 110.568 207  
รวมทกุด้าน ระหวา่งกลุม่ 6.470 3 2.157 4.758 .003** 

ภายในกลุม่ 92.461 204 .453 
รวม 98.931 207  
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ตาราง 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออกโดยจ าแนกตามอายเุป็นรายคู ่

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 8 พบว่า อายุแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 มีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีความ
จงรักภกัดีตอ่องค์กรด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออกแตกตา่งจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุัง้แต ่41 – 50 ปี 
และ 51 – 60 ปี กล่าวคืออายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรมท่ี
แสดงออกน้อยกวา่อายตุัง้แต ่41 – 50 ปี และ 51 – 60  ปี  

ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรด้านพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 51 – 60 กล่าวคืออายุระหว่าง 31 – 40 ปีมีความ
จงรักภกัดีตอ่องค์กรด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออกน้อยกวา่อายกุลุม่อาย ุ51 – 60 ปี 

 
 
 
 
 
 

อายุ 

 
 
 

X̅ 

21 – 30 31 - 40 ปี 41- 50 ปี 51- 60 ปี 

3.52 3.64 3.87 4.14 
21- 30 ปี 3.52 - -.117 -.346* -.617* 

31- 40 ปี 3.64 - - -.229 -.500* 

41- 50 ปี  3.87 - - - -.270 

51- 60 ปี 4.14 - - - - 
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ด้านความรู้สกึโดยจ าแนกตามอายเุป็นรายคู ่

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า อายุแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านความรู้สึกออกแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรด้านความรู้สึกแตกตา่งจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายตุัง้แต่ 41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี กลา่วคือ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านความรู้สึกน้อยกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายตุัง้แต ่41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี  

ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรด้านความรู้สึก
แตกตา่งจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 41 – 50  และ 51 – 60 ปี กลา่วคือ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายรุะหวา่ง 
31 – 40 ปี มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านความรู้สึกน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 
31 – 40 ปี 

 
 
 
 
 
 

อายุ 

 
 
 

X̅ 

21 – 30 31 - 40 ปี 41- 50 ปี 51- 60 ปี 

3.64 3.62 4.04 4.18 
21- 30 ปี 3.64 - .016 -.400* -.546* 

31- 40 ปี 3.62 - - -.417* -.562* 

41- 50 ปี  4.04 - - - -.145 

51- 60 ปี 4.18 - - - - 
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบความแตกตา่งความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ด้านการรับรู้โดยจ าแนกตามอายเุป็นรายคู ่
 

อายุ 

 
 
 

X̅ 

21 - 30 31 - 40 ปี 41- 50 ปี 51- 60 ปี 

3.67 3.67 4.04 4.12 
21- 30 ปี 3.67 - .006 -.364* -.448* 

31- 40 ปี 3.67 - - -.371* -.454* 

41- 50 ปี  4.04 - - - -.083 

51- 60 ปี 4.12 - - - - 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

  
จากตารางท่ี 10 พบว่า อายแุตกต่างกนัมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือ

ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งด้านการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรด้านการรับรู้แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุตัง้แต่ 41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี กล่าวคือ
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านการรับรู้น้อยกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายตุัง้แต ่41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี 

 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านการรับรู้
แตกตา่งจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 41 – 50  และ 51 – 60 ปี กลา่วคือ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายรุะหวา่ง 
31 – 40 ปี มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านการรับรู้น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 41 – 50  และ 
51 – 60 ปี 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบความแตกตา่งความจงรักภักดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ รวมทกุด้านโดยจ าแนกตามอายเุป็นรายคู ่
 

อายุ 

 
 
 

X̅ 

21 – 30 31 - 40 ปี 41- 50 ปี 51- 60 ปี 

3.61 3.64 3.98 4.15 
21- 30 ปี 3.61 - -.031 -.370* -.537* 

31- 40 ปี 3.64 - - -.339* -.505* 

41- 50 ปี  3.98 - - - -.166 

51- 60 ปี 4.15 - - - - 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า อายแุตกต่างกนัมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือ

ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรรวมทุกด้านแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุตัง้แต่ 41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี กล่าวคือ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีความจงรักภักดีต่อองค์กรรวมทุกด้านน้อยกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายตุัง้แต ่41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี  

ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีความจงรักภักดีต่อองค์กรรวมทุกด้าน
แตกตา่งจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 41 – 50  และ 51 – 60 ปี กลา่วคือ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายรุะหวา่ง 
31 – 40 ปี มีความจงรักภักดีต่อองค์กรรวมทุกด้านน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 41 – 50  และ  
51 – 60 ปี 
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สมมติฐานท่ี 1.3 สถานภาพแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ แตกตา่งกนั 

H0 = สถานภาพแตกตา่งกนัจะมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ไมแ่ตกตา่งกนั  

H1 = สถานภาพแตกตา่งกนัจะมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ แตกตา่งกนั  

 
ตาราง 12 การทดสอบความแตกต่างของความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 
จากตาราง 12 พบว่า ยอมรับ H0 โดยสถานภาพแตกตา่งกนัมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กร 

ของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
 

ความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของ

พนักงานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์

แห่งหน่ึง 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F Sig 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระหวา่งกลุ่ม 2.387 2 1.193 2.050 .131 
ภายในกลุ่ม 119.337 205 .582 

รวม 121.724 207  
ความรู้สึก ระหวา่งกลุ่ม 1.985 2 .993 1.730 .180 

ภายในกลุ่ม 117.647 205 .574 
รวม 119.632 207  

การรับรู้ ระหวา่งกลุ่ม .572 2 .286 .533 .588 
ภายในกลุ่ม 109.996 205 .537 

รวม 110.568 207  
รวมทุกดา้น ระหวา่งกลุ่ม 1.411 2 .705 1.483 .229 

ภายในกลุ่ม 97.520 205 .476 
รวม 98.931 207  
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สมมตฐิานท่ี 1.4 ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั 

H0 = ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ไมแ่ตกตา่งกนั  

H1 = ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ แตกตา่งกนั 
ตาราง 13 การทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

 
จากตาราง 13 พบว่า ยอมรับ H0 โดยระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อ

องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานท่ี 1.5 ต าแหน่งงานแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน

สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั 

ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรของพนักงาน
สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่ง

หน่ึง 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F Sig 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระหวา่งกลุ่ม 2.467 2 1.233 2.120 .123 
ภายในกลุ่ม 119.257 205 .582 

รวม 121.724 207  
ความรู้สึก ระหวา่งกลุ่ม 2.248 2 1.124 1.963 .143 

ภายในกลุ่ม 117.384 205 .573 
รวม 119.632 207  

การรับรู้ ระหวา่งกลุ่ม 2.961 2 1.481 2.821 .062 
ภายในกลุ่ม 107.607 205 .525 

รวม 110.568 207  
รวมทุกดา้น ระหวา่งกลุ่ม 2.520 2 1.260 2.679 .071 

ภายในกลุ่ม 96.411 205 .470 
รวม 98.931 207  
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H0 = ต าแหน่งงานแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ไมแ่ตกตา่งกนั  

H1 = ต าแหน่งงานแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 14 การทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ จ าแนกตามต าแหนง่งาน 
 

ความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่

ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง 

ต าแหน่งงาน 

t sig 
ระดับ

ปฏิบัตกิาร 
ระดับ 
บริหาร 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. พฤตกิรรมท่ีแสดงออก 3.62 0.79 3.80 0.69 -1.568 .118 

2. ความรู้สึก 3.68 0.79 3.85 0.65 -1.672 .097 
3. การรับรู้ 3.72 0.73 3.84 0.72 -1.044 .298 

รวม 3.67 0.70 3.83 0.64 -1.517 .131 

 
จากตารางท่ี 14 พบว่า ยอมรับ H0 โดยต าแหน่งงานแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อ

องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ไมแ่ตกตา่งกนั  

 
สมมติฐานท่ี 1.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ของ

พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั 
H0 = รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังาน

สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 = รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังาน

สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ แตกตา่งกนั 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

หมายเหตุ: ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 15 พบว่า ยอมรับ H1 โดยรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกนัมีความจงรักภกัดี
ต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ารายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมี
ความจงรักภักดีด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก และด้านความรู้สึก แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้จึงใช้วิธีทดสอบการเปรียบเทียบเป็นรายคู ่(Multiple Comparisons) ด้วย
วิธีการ LSD เพ่ือหาความแตกตา่งท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ตามล าดบัดงันี ้

 
 
 
 

ความจงรักภักดีต่อ
องค์กร 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F Sig 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระหวา่งกลุ่ม 6.926 5 1.385 2.437 .036* 
ภายในกลุ่ม 114.799 202 .568 

รวม 121.724 207  
ความรู้สึก ระหวา่งกลุ่ม 7.516 5 1.503 2.708 .022* 

ภายในกลุ่ม 112.117 202 .555 
รวม 119.632 207  

การรับรู้ ระหวา่งกลุ่ม 3.222 5 .644 1.212 .305 
ภายในกลุ่ม 107.346 202 .531 

รวม 110.568 207  
รวมทุกดา้น ระหวา่งกลุ่ม 5.473 5 1.095 2.366 .041* 

ภายในกลุ่ม 93.458 202 .463 
รวม 98.931 207  
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบความแตกตา่งความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยจ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือนเป็น
รายคู ่

 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

 
 
 

X̅ 

18,000 - 
35,000 
บาท 

35,001 – 
52,000 
บาท 

52,001 – 
69,000 
บาท 

69,001 
– 

86,000 
บาท 

86,001 – 
103,000 
บาท 

103,001 
บาทขึน้
ไป 

3.54 3.57 3.69 4.03 3.81 4.03 
18,000 - 

35,000 บาท 3.54 
- -.031 -.155 -.493* -.270 -.495* 

35,001 – 
52,000 บาท 

3.57 
- - -.123 -.461* -.239 -.463* 

52,001 – 
69,000 บาท 

3.69 
- - - -.338 -.115 -.340 

69,001 – 
86,000 บาท 

4.03 
- - - - .222 -.001 

86,001 – 
103,000 
บาท 

3.81 
- - - - - -.224 

103,001 
บาทขึน้ไป 

4.03 
- - - - -   - 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า รายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกันมีความจงรักภักดีตอ่องค์กรของ

พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 4 คู ่ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 18,000 
– 35,000 บาท มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกตา่งจากกลุ่มตวัอย่างท่ี
มีรายได้ระหว่าง 69,001 – 86,000 บาท และ 103,001 บาทขึน้ไป กลา่วคือกลุม่ตวัอย่างท่ีมีรายได้
ระหว่าง 18,000 - 35,000 บาท มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกน้อยกว่า
กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ระหวา่ง 69,001 – 86,000 บาท และ 103,001 บาทขึน้  
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ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 35,001 – 52,000 บาทมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 69,001 – 86,000 บาท 
และ 103,001 บาทขึน้ไป กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 35,001 – 52,000 บาทมีความ
จงรักภักดีตอ่องค์กรด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 69,001 – 
86,000 บาท และ 103,001 บาทขึน้ไป 

 
ตาราง 17 การเปรียบเทียบความแตกตา่งความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ด้านความรู้สกึโดยจ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือนเป็นรายคู ่
 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

 
 
 
X̅ 

18,000 - 
35,000 
บาท 

35,001 – 
52,000 
บาท 

52,001 – 
69,000 
บาท 

69,001 
– 

86,000 
บาท 

86,001 – 
103,000 
บาท 

103,001 
บาทขึน้
ไป 

3.60 3.62 3.69 4.01 3.91 4.18 
18,000 - 

35,000 บาท 3.60 
- -.020 -.090 -.411* -.310 -.578* 

35,001 – 
52,000 บาท 

3.62 
- - -.070 -.390 -.290 -.558* 

52,001 – 
69,000 บาท 

3.69 
- - - -.320 -.219 -.488* 

69,001 – 
86,000 บาท 

4.01 
- - - - .100 -.167 

86,001 – 
103,000 
บาท 

3.91 
- - - - - -.268 

103,001 
บาทขึน้ไป 

4.18 
- - - - - - 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 17 พบว่า รายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกันมีความจงรักภักดีตอ่องค์กรของ
พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านความรู้สึกแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 18,000 - 
35,000 บาท มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านความรู้สึกแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้
ระหว่าง 69,0001 – 86,000 บาท และ 103,001 บาทขึน้ไป กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้
ระหว่าง 18,000 – 35,000 บาท มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรด้านความรู้สึกน้อยกวา่กลุ่มตวัอย่างท่ี
มีรายได้ระหวา่ง 69,001 – 86,000 บาท และ 103,001 บาทขึน้ 

 สว่นกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ระหว่าง 35,001 – 52,000 บาท มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กร
ด้านความรู้สกึแตกตา่งจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 103,001 บาทขึน้ไป กลา่วคือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมี
รายได้ระหว่าง 35,001 – 52,000 บาท มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านความรู้สึกน้อยกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ 103,001 บาทขึน้ไป  

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 52,001 – 69,000 บาท มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรด้าน
ความรู้สึกแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 103,001 บาทขึน้ไป กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
รายได้ระหว่าง 52,001 – 69,000 บาท มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านความรู้สึกน้อยกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ 103,001 บาทขึน้ไป 
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ตาราง 18 การเปรียบเทียบความแตกตา่งความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ รวมทกุด้านโดยจ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือนเป็นรายคู ่
 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

 
 
 
X̅ 

18,000 - 
35,000 
บาท 

35,001 – 
52,000 
บาท 

52,001 – 
69,000 
บาท 

69,001 
– 

86,000 
บาท 

86,001 – 
103,000 
บาท 

103,001 
บาทขึน้
ไป 

3.61 3.63 3.69 3.98 3.89 4.09 
18,000 - 

35,000 บาท 3.61 
- -.013 -.072 -.365* -.278 -.475* 

35,001 – 
52,000 บาท 

3.63 
- - -.059 -.351 -.264 -.461* 

52,001 – 
69,000 บาท 

3.69 
- - - -.292 -.205 -.402* 

69,001 – 
86,000 บาท 

3.98 
- - - - .086 -.110 

86,001 – 
103,000 
บาท 

3.89 
- - - - - -.196 

103,001 
บาทขึน้ไป 

4.09 
- - - - - - 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

  
จากตารางท่ี 18 พบว่า รายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกันมีความจงรักภักดีตอ่องค์กรของ

พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง รวมทกุด้านแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 4 คู ่ได้แก่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 18,000 – 35,000 บาท มี
ความจงรักภักดีต่อองค์กรรวมทุกด้านแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 69,001 – 
86,000 บาท และ 103,001 บาทขึน้ไป กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 18,000 – 35,000
บาท มีความจงรักภักดีต่อองค์กรรวมทุกด้านน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 69,001 – 
86,000 บาท และ 103,001 บาทขึน้ไป 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 35,001 – 52,000 บาท มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรรวม
ทกุด้านแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 103,001 บาทขึน้ไป กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้
ระหว่าง 35,001 – 52,000 บาท มีความจงรักภักดีต่อองค์กรรวมทกุด้านน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี
รายได้ 103,001 บาทขึน้ไป 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 52,001 – 69,000 บาท มีความจงรักภักดีตอ่องค์กรรวม
ทกุด้านแตกตา่งจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 103,001 บาทขึน้ไป กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้
ระหว่าง 52,001 – 69,000 บาท มีความจงรักภักดีตอ่องค์กรรวมทกุด้านน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี
รายได้ 103,001 บาทขึน้ไป 
 

สมมติฐานท่ี 1.7 ระยะเวลาในการท างานในองค์กรปัจจุบันแตกต่างกันจะมีความ
จงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ แตกตา่งกนั 

H0 = ระยะเวลาในการท างานในองค์กรปัจจุบนัแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรไมแ่ตกตา่งกนั  

H1 = ระยะเวลาในการท างานในองค์กรปัจจุบนัแตกต่างกันจะมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรแตกตา่งกนั  
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ตาราง 19 การทดสอบความแตกต่างของความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่จ าแนกตามระยะเวลาในการท างานในองค์กรปัจจบุนั 

 

 
จากตาราง 19 พบว่า ยอมรับ H0 โดยระยะเวลาในการท างานในองค์กรปัจจุบนัแตกต่าง

กันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งไม่
แตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 
 

ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรของพนักงาน
สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่ง

หน่ึง 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS Df MS F Sig 

พฤตกิรรมท่ีแสดงออก ระหวา่งกลุม่ 1.916 3 .639 1.088 
 

.355 
 ภายในกลุม่ 119.808 204 .587 

รวม 121.724 207  
ความรู้สกึ ระหวา่งกลุม่ 1.946 3 .649 1.125 

 
.340 

 ภายในกลุม่ 117.686 204 .577 
รวม 119.632 207  

การรับรู้ ระหวา่งกลุม่ 1.720 3 .573 1.074 
 

.361 
 ภายในกลุม่ 108.848 204 .534 

รวม 110.568 207  
รวมทกุด้าน ระหวา่งกลุม่ 1.323 3 .441 .922 

 
.431 

 ภายในกลุม่ 97.608 204 .478 
รวม 98.931 207  
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สมมติฐานท่ี 2 คณุภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภักดีต่อองค์กร
ของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 20 การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการท างานกบัความจงรักภกัดี ตอ่
องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง

หน่ึง 
สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) 

ระดับ 

คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม .562** ปานกลาง 
ความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชีพ .584** ปานกลาง 
การท างานร่วมกนั .450** ปานกลาง 
สภาพแวดล้อมในการท างาน .443** ปานกลาง 

ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั .363** ต ่า 
ลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคม 535** ปานกลาง 
โอกาสในการพฒันาความสามารถของบคุคล .558** ปานกลาง 
สิทธิในการท างาน .572** ปานกลาง 

รวมทุกด้าน .713** สูง 

  
ตารางท่ี 20 พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ

ความจงรักภักดี ต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง  
(r = .713**)  เม่ือทดสอบเป็นรายด้านพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความมั่นคง และ
ก้าวหน้าในอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = .584**) คณุภาพชีวิต
ในการท างานด้านสิทธิในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดี ตอ่องค์กรมีความสมัพนัธ์
กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = .572**) 
คุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี ต่อ
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องค์กรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ เป็นความสมัพันธ์ในระดบั
ปานกลาง (r = .562**)  คุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของ
บคุคลมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดี ตอ่องค์กรมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = .558**)  คณุภาพชีวิตในการท างานด้าน
ลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคม มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดี ตอ่องค์กรมีความสมัพนัธ์
กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = .535**)  
คณุภาพชีวิตในการท างานด้านการท างานร่วมกนั มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดี ตอ่องค์กรมี
ความสมัพนัธ์กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง  
(r = .450**)  คุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์กับ
ความจงรักภักดี ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเป็น
ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = .443**)  คณุภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดลุระหวา่ง
งานกับชีวิตส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01และเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า (r = .363**) 
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สมมติฐานท่ี 3 ความผกูพนัธ์ตอ่องค์กรมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 21 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันธ์ต่อองค์กรกับความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

 

ความผูกพันธ์ต่อองค์กร 

ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง

หน่ึง 
สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) 

ระดับ 

ความเช่ือมัน่ยอมรับในเปา้หมาย  
และคา่นิยมขององค์กร 

.762** สงู 

ความเตม็ใจทุม่เทในการท างานให้กบัองค์กร .539** ปานกลาง 
ความปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะคงความ
เป็นสมาชิกขององค์กร 

.627** สงู 

รวมทุกด้าน .810** สูงมาก 

 
ตารางท่ี 40 พบว่า การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนัธ์ตอ่องค์กรกบัความ

จงรักภักดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัสงูมาก (r = .810**)  เม่ือ
ทดสอบเป็นรายด้านพบว่าความผูกพันธ์ต่อองค์กรด้านความเช่ือมั่นยอนรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัสูง (r = .762**)  ความผูกพันธ์ต่อ
องค์กรด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรมีความสมัพันธ์กับ
ความจงรักภักดี ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเป็น
ความสมัพนัธ์ในระดบัสงู (r = .627**)  ความผกูพนัตอ่องค์กรด้านความเตม็ใจทุ่มเทในการท างาน
ให้กบัองค์กรมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดี ตอ่องค์กรมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 และเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = .539**)  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในบทนีจ้ะกล่าวถึงการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัย

โดยมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
 

สังเขปการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และความ

จงรักภกัดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งปัจจยัส่วนบคุคลของความจงรักภกัดีของพนกังาน

สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน ต าแหนง่ และระยะเวลาการท างาน 

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการท างานกบัความจงรักภกัดีของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่  

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความจงรักภักดีของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

 

ความส าคัญของการวจัิย 
1. น าผลการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน

ความผูกพันต่อองค์กร และความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่  

2. น าผลการศึกษาท่ีได้ไปปรับปรุงแผนบริหารให้เหมาะสมกับพนักงาน โดยผล
การศึกษานีส้ามารถเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
ธนาคาร เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้น และแรงผลกัดนัให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อธนาคารมาก
ยิ่งขึน้ และสามารถรักษาผู้ มีความสามารถให้คงอยูก่บัธนาคารตอ่ไป 
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สมมติฐานงานวจัิย 
1. พนกังานท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 

รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างานตา่งกนั มีความจงรักภกัดีต่อของพนกังาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั 

2. คณุภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความมัน่คง และก้าวหน้าใน
อาชีพ การท างานร่วมกัน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั 
และลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสงัคม มีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีของพนกังานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

3. ความผกูพนัตอ่องค์กร ได้แก่ ความเช่ือมัน่ยอมรับในเปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร 
ความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กบัองค์กร และความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของ
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากร เป็นพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มีจ านวน 
453 คน (ทรัพยากรบคุคล ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่, 2561) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

กลุ่มตวัอย่าง เป็นพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จ านวน 208 
ตัวอย่าง  โดยผู้ วิจัยค านวณ จากสูตรของ  (Krejcie & Morgan, 1970) และก าหนดความ
คลาดเคล่ือนขนาดกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 และสดัส่วนของลกัษณะ
ท่ีสนใจในประชากรเทา่กบั 0.5 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีค านวณได้เท่ากบั 208 ตวัอยา่ง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขัน้ท่ี 1 ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Proportion Stratified Sampling)โดย

ผู้วิจยัก าหนดสดัส่วนของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ท่ีปฏิบตัิงานอยู่
ส านักงานใหญ่สีลมกรุงเทพฯ ตามจ านวนประชากร ในแต่ละชัน้มีความแตกต่างกัน จ านวน
สมาชิกในกลุม่ยอ่ยจะถกูก าหนดให้เป็นสดัสว่น (proportion) ตามสดัสว่นในประชากร  
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 จ านวนตวัอยา่งของพนกังาน =  จ านวนพนกังานในแตล่ะต าแหนง่  x  ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
             จ านวนพนกังานทัง้หมด 

จ านวนตวัอยา่งระดบัผู้บริหาร     =  139 x 208

453
 =  63.82   =  64 

จ านวนตวัอยา่งระดบัปฏิบตักิาร     = 314 x 208

453
 = 144.17  = 144  

 
ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุม่แบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแจกแบบสอบถามท่ีได้จดัเตรียม

ไว้ โดยธนาคารแบง่พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่เป็น 20 ธุรกิจ น าไปเก็บข้อมลูจากพนกังานตาม
สดัสว่นของพนกังานในแตล่ะชัน้ตามจ านวนท่ีก าหนดไว้จนครบตามจ านวนตวัอยา่งท่ีต้องการ 

   
 ธุรกิจ   ประชากร    กลุ่มตัวอย่าง 
   ระดบัผู้บริหาร ระดบัปฏิบตัิการ  ระดบัผู้บริหาร     ระดบัปฏิบตัิการ     

 1. ธุรกิจลกูค้าญ่ีปุ่ น   36  32  18  16 
 2. ธุรกิจก่อสร้าง   5  33   2  14 
 3. ธุรกิจอตุสาหกรรมหนกั  5  12   2     6 
 4. ธุรกิจอตุสาหกรรมเบา  4  18   2     9 
 5. ธุรกิจรถยนต์และจกัรกล  8  21   4  12 
 6. ธุรกิจจดัสรร    8  18   4   9 
 7. ธุรกิจลกูค้าตา่งประเทศ 13  26    6  13 
 8. ธุรกิจบริการ    6  12   3   6 
 9. ธุรกิจน า้ตาล    3  11   1   4 
10. ธุรกิจสิ่งทอและผ้าส าเร็จรูป  5  12   2   6 
11. ธุรกิจโทรคมนาคม   2  10   1   5 
12. ธุรกิจลกูค้ากลุม่ธุรกิจ  5  17    2   7 
13. ธุรกิจเคมีภณัฑ์  15  33    7  16 
14. ธุรกิจการค้า    4  11   2   4 
15. ธรุกิจอิเล็กทรอนิกส์   2   7   1   3 
        และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
16. ธุรกิจสถาบนัการเงิน   1   4   1   2 
17. ธุรกิจเกษตร    5   8   1   1 
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18. ธุรกิจพลงังาน   3  10   1   2 
19. ธุรกิจกลุม่พิเศษ   3   3   1   1 
20. ธุรกิจลกูค้าจีน   6   16    3     8 
รวม            139           314  64          144 
รวมทัง้หมด    453    208  

 
ขัน้ ท่ี  3 จากนัน้ ใช้วิ ธีการสุ่มแบบตามสะดวก  (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บ

รวบรวมข้อมลูให้ครบ 208 ตวัอยา่ง 
 

ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล : ระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ – เมษายน 2562 
 
2. สร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ลกัษณะของแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และเป็นแบบ
มาตราประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคร์ิท (Likert's Scale) มี 5 ระดับ เรียงจาก
น้อยไปหามาก ใช้วดัความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัตอ่องค์กร และ
ความจงรักภักดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 
สว่น มีดงันี ้

ส่วนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ลกัษณะค าถามจะมีเป็นแบบหลายค าตอบให้
เลือกประกอบด้วยค าถามท่ีเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ต าแหนง่งาน และระยะเวลาในการท างาน  

ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับข้อมูลคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยแบง่เป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านคา่ตอบแทนท่ี
เป็นธรรม ด้านความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชีพ ด้านการท างานร่วมกัน ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ด้านความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั ด้านลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคม  

ส่วนที่ 3 ข้อมลูความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิย์
แห่งหนึ่ง ประกอบด้วย ด้านความเช่ือมัน่ยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ด้านความ
เตม็ 

ส่วนที่ 4 ข้อมลูความจงรักภักดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์
แหง่หนึง่ ด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สกึ ด้านการรับรู้ โดยเป็นค าถามปลายปิด 
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3. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

1. ศกึษาถึงลกัษณะ วิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานการวิจยัเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีศกึษา 

2. รวบรวมสาระ และเนือ้หาต่างๆท่ีได้จากงานวิจัย แนวคิด เอกสาร ทฤษฎีและ
ผลงานการวิจยั เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน ความผกูพนัตอ่องค์กร และความจงรักภกัดีพนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

3. สร้างแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความคดิเห็นพนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
4. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ

ความถกูต้อง และเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
5. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเสนอผู้ เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณา และตรวจสอบ

ความเท่ียงตรง (Validity) โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าแบบสอบถามไปใช้ใน
การเก็บข้อมลูจริง 

6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้น าเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขครัง้สุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ 
(Try out) 

7. น าแบบสอบถามในขัน้ท่ี 6 ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือน ามา
หาค่าความเพ่ือหาความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α-Coefficient) (Cronbach. 
1951) โดยได้ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั .70 (Hair Anderson Tatham; & Black. 1998) โดย
ก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ต้องไมต่ ่ากวา่ 0.7 (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2550) 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. จดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูให้เพียงพอตอ่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในพืน้ท่ี โดยแจก

แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบ พร้อมทัง้รอรับแบบสอบถามคืนในเวลาเดียวกัน โดยจะเก็บ
ข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีมีความยินดี และเตม็ใจให้ข้อมลูเทา่นัน้  
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3. น าแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอย่างกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์
ในการตอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของการกรอกข้อมูล แล้วน าข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้มาเตรียมลงรหสั และท าการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

 

5. การจัดการกระท า และการวเิคราห์ข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

1. การจดักระท าข้อมลู เตรียมวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอ่ไป ดงันี ้
1.1 น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วออกเก็บข้อมลูจริง 
1.2 น าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมลูจริงแล้วมาตรวจสอบความสมบรูณ์ 
1.3 น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหสั (Coding) ในแบบลง

รหสัส าหรับการประมวลผลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 
1.4 น าข้อมูลท่ีลงรหัสไปแล้วไปบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และท าการวิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์สถิตสิ าเร็จรูป 
2. การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เป็นการอธิบายข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับกลุ่ม

ตวัอยา่ง ดงันี ้
1. วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาความถ่ี 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงท้าย
ตาราง 

2. ตอนท่ี 2 - ตอนท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตใน
การท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยหาค่าเฉล่ีย (x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในภาพรวม และ
รายด้านน าเสนอดงันี ้โดยมีเกณฑ์การแปรผลคา่เฉล่ีย  

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
โดยเลือกใช้สถิตดิงันี ้
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สมมติฐานท่ี 1. พนักงานท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างานตา่งกนั มีความจงรักภกัดี
ตอ่ของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั 

1. เพศท่ีแตกตา่งกนัมีความจงรักภกัดีตอ่ของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ คือ Independent t-test 

2. อายท่ีุแตกตา่งกนัมีความจงรักภกัดีตอ่ของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ คือ One Way ANOVA 

3. สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของ
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ คือ One Way ANOVA 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อของพนักงานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ คือ One Way ANOVA 

5. รายได้ท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของ
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ คือ One Way ANOVA 

6. ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ คือ One Way ANOVA 

7. ระยะเวลาการท างานท่ีแตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีตอ่ของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ คือ One Way ANOVA 

 
สมมติฐานท่ี 2. คณุภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความมั่นคง 

และก้าวหน้าในอาชีพ การท างานร่วมกัน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสมดลุระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตวั และลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสังคม มีความสมัพนัธ์กับความจงรักภักดีของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient 

 
สมมติฐานท่ี 3. ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเช่ือมั่นยอมรับในเป้าหมาย และ

คา่นิยมขององค์กร ความเตม็ใจทุ่มเทในการท างานให้กบัองค์กร และความปรารถนาอยา่งแรงกล้า
ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรมีความสมัพนัธ์กับความจงรักภักดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 และเพศ

ชายจ านวน 75 คน คดิเป็นร้อยละ 36.1 
อายุ กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

รองลงมาคืออายุ 21 - 30 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 ตามด้วยอายุระหว่าง 41 - 50 ปี 
จ านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 15.4 และ 51 – 60 ปี จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 7.7 

สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 
รองลงมาคือสมรส จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จ านวน 5 
คน คดิเป็นร้อยละ 2.4  

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 ระดบัปริญญาโท จ านวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 45.7 และสงู
กวา่ปริญญาโท จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 1.0 

ต าแหน่งงาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบตัิการจ านวน 144 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.2 และระดบับริหารจ านวน 64 คน คดิเป็นร้อยละ 30.8 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 18,000 – 
35,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 35,001 – 52,000 
บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามด้วยรายได้ระหว่าง 52,001 – 69,000 บาท จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และรายได้ระหว่าง 69,001 – 86,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.1 ตามด้วยรายได้ตัง้แต่ 103,001 บาทขึน้ไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และรายได้
ระหวา่ง 86,001 – 103,000 บาท จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 7.7 

ระยะเวลาในการท างานในองค์กรปัจจุบัน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ท างานในองค์กรปัจจบุนัจ านวน 5 - 7 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 รองลงมาคือ 8 ปี ขึน้
ไป จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 ตามด้วย 2 - 4 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ
น้อยกวา่ 2 ปี จ านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 13.0 
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2. ผลการวิเคราะห์คณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่ 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ด้านคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.32 และ
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ประเด็นได้รับสวสัดิการตา่ง ๆ เพียงพอ และเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี
ท่ีท่านได้รับมอบหมายอยู่ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียท่ี 3.36 ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับ
ความสามารถของทา่นอยู่ในระดบัปานกลางมีคา่เฉล่ียท่ี 3.32 และประเดน็ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็น
ท าเม่ือเทียบกบัองค์กรอ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลางมีคา่เฉล่ียท่ี 3.29  

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึ่ง ด้านความมัน่คงและก้าวหน้าในอาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 
3.33 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่า ประเด็นได้รับการพฒันาฝึกฝน ฝึกอบรม ท่ีพร้อมก้าวสู่
หน้าท่ีการงานท่ีสูงขึน้ และ ได้รับการสนันสนุนให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี อยู่ในระดบั
มาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.47 และประเด็นในหนว่ยงานของทา่นมีการโยกย้าย ปรับเปล่ียนต าแหนง่หน้าท่ี
ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของแตล่ะบคุคล อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.06 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านการท างานร่วมกันอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.00 และเม่ือ
พิจาณาโดยละเอียดพบว่าประเด็นได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในทีมของท่านเม่ือท่าน
ต้องการความช่วยเหลือ อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 4.06 ไม่มีอคติหรือข้อขดัแย้งส่วนตวัมาเป็น
อปุสรรคในการท างานร่วมกบัสมาชิกในทีม อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 4.05 และประเด็น หากมี
ปัญหาสมาชิกในทีมสามารถปรึกษาหารือเพ่ือรวบรวมข้อมลูของปัญหา แล้วน าไปแก้ปัญหาตาม
ขัน้ตอนร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.90 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.46 และ
เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่าประเด็น สถานท่ีท างานของท่านมีการป้องกัน และรักษาความ
ปลอดภัยอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.63 สถานท่ีท างานของท่านมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก อปุกรณ์ส านกังาน เหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าท่ี อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.53 สถานท่ี
ท างานของท่านมีการจัดสภาพการจัดวางเอกสารและการจดัเก็บอย่างเป็นระเบียบง่ายต่อการ
ค้นหาอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.21 
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กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านความสมดลุระหว่างานกบัชีวิตส่วนตวั อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 
3.77 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ประเดน็สามารถปฏิบตัิงานได้ส าเร็จทนัตามก าหนดเวลา
ท่ีวางเอาไว้ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.98 ตามด้วยประเดน็สามารถวางแผนกิจกรรมตา่ง ๆ ใน
ชีวิตไว้ล่วงหน้าได้ อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.73 สามารถแบ่งเวลาส าหรับตวัเอง การท างาน 
ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อยา่งเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.61 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งด้านลักษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 
3.60 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่าประเด็นองค์กรของท่านมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้าน
ต่างๆ เช่น ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย การบริจาคโลหิต เป็นต้น อยู่ในระดบัมาก มี
คา่เฉล่ียท่ี 3.87 องค์กรของทา่นมีการรณรงค์ให้พนกังานทกุหนว่ยงานตระหนกัในการมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบตอ่สงัคม เช่น การประหยดัพลงังานอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.55 และประเด็น
มีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมท่ีองค์กรจดัขึน้ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.38  

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคลอยู่ในระดบัมาก มี
คา่เฉล่ียท่ี 3.63 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ประเดน็ในหน่วยงานของทา่นส่งเสริมให้มีการ
พฒันาบุคคลากร เพ่ือเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฎิบตัิงาน และประเด็นมีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถในการท างานอย่างเต็มท่ี เท่ากนั อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.67 และประเด็นมี
โอกาสเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆของธนาคาร เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถของท่าน
อยา่งตอ่เน่ือง อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.53 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านสิทธิในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.50 และเม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดพบว่าประเด็นได้รับการปฏิบตัิอย่างเสมอภาค เช่นเดียวกับผู้ ร่วมงานในทีม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.66สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการท างาน ต่อ
หัวหน้างานโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.53 ใน
หน่วยงานของท่านมีการสอบถามความคิดเห็นของท่านเพ่ือน าไปแก้ไขและปรับปรุงสภาพการ
ท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.29 
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3. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่ 

กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่าความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านความเช่ือมัน่ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอยู่ในระดบัมาก มี
คา่เฉล่ียท่ี 3.45 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ประเด็นท่านภูมิใจในองค์กรท่ีท่านปฏิบตังิาน
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.72 ตามด้วยประเด็นเป้าหมายของท่านและขององค์กรนัน้มีความ
สอดคล้องกนั อยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.40 แนวทางการบริหารงานขององค์กรได้สร้าง
แรงบนัดาลใจในการท างานให้แก่ทา่นอย่างดีท่ีสดุอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.24  

กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่าความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กับองค์กรอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 
4.00 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่าประเด็นท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทเต็มท่ีให้
งานนัน้ส าเร็จลุล่วง อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉ ล่ียท่ี  4.28 รองลงมาคือประเด็นท่านทุ่ม เท
ความสามารถและพยายามหาวิธีการใหม่ๆเพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อยู่
ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 4.06 และประเด็น มีความเต็มใจท่ีจะท างานลว่งเวลา แม้ว่าผลตอบแทน
จะไมคุ่้มคา่ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.64 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร
อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.30 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่าประเด็นหากมีการ
เปล่ียนแปลงในองค์กรเพียงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมการท างานในปัจจบุนั จะไม่เป็นเหตใุห้ท่าน
ออกจากองค์กร อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.62 ตามด้วยประเด็นมีความปรารถนาท่ีจะท างาน
ให้กบัองค์กรจนเกษียณอายุ อยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.20 และประเด็นท่านมีโอกาสได้
งานท่ีดีกวา่เดมิทา่นจะไมไ่ปจากองค์กรอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.09 

 
4. ผลการวิเคราะห์ความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร

พาณิชย์แหง่หนึง่ 
กลุ่มตวัอย่างคิดเห็นว่าความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร

พาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.68 และเม่ือพิจารณา
โดยละเอียดพบว่าประเด็นรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเสมอ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.00 
ตามด้วยประเด็นท่านมกัจะอธิบายข้อเท็จจริงให้กบัองค์กรเม่ือมีคนกล่าวว่าองค์กรในทางไม่ดี อยู่
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ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.72 และประเด็นแนะน าให้ครอบครัว เพ่ือน และคนสนิทมาท างานท่ี
องค์กร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียท่ี 3.32  

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านความรู้สึกอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.73 และเม่ือพิจารณาโดย
ละเอียดพบวา่ประเด็นมีความยินดี และเต็มใจท่ีจะปฏิบตัติามแนวทางขององค์กร อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียท่ี 3.97 ประเด็นมีความสุขท่ีได้ท างานในองค์กร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี3.66 ตาม
ด้วยประเดน็มีความรู้สกึตนเองส าคญัตอ่องค์กรเทียบเท่ากบับคุคลอ่ืนในองค์กร อยูใ่นระดบัมาก มี
คา่เฉล่ียท่ี 3.57 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านการรับรู้อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.76 และเม่ือพิจารณาโดย
ละเอียดพบว่าประเด็นสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆเพ่ือการพัฒนาขององค์กร อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.98 ตามด้วยประเด็นเช่ือมัน่และไว้วางใจในองค์กรของท่าน อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.79 และประเด็นคิดว่านโยบายขององค์กรสามารถสร้างแรงบนัดาลใจในการ
ท างานแก่ทา่น อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียท่ี 3.51 

 
5. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 

ต าแหน่งงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการท างานในองค์กรปัจจบุนัแตกต่างกันมีผลต่อ
ความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึ่ง 

เพศแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า เพศแตกตา่งกันมีความจงรักภักดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึง่ด้านการรับรู้ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 สว่นด้านอ่ืนๆไมแ่ตกตา่งกนั 

อายแุตกต่างกันมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งรวมทกุด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 มีจ านวน 4 คู ่ได้แก่ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรรวมทกุด้านแตกตา่งจากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายตุัง้แต ่41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มี
ความจงรักภกัดีตอ่องค์กรรวมทกุด้านแตกตา่งจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ41 – 50  และ 51 – 60 ปี 

สถานภาพแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ไมแ่ตกตา่งกนั 

ต าแหน่งงานแตกตา่งกนัมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ไมแ่ตกตา่งกนั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ รวมทกุด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 มี
จ านวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 18,000 – 35,000 บาท มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรรวมทุกด้านแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง  69,001 – 86,000 บาท และ 
103,001 บาทขึน้ไปส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 35,001 – 52,000 บาท มีความจงรักภกัดี
ตอ่องค์กรรวมทกุด้านแตกตา่งจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 103,001 บาทขึน้ไป และกลุ่มตวัอย่างท่ี
มีรายได้ระหว่าง 52,001 – 69,000 บาท มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรรวมทกุด้านแตกตา่งจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ 103,001 บาทขึน้ไป 

ระยะเวลาในการท างานในองค์กรปัจจุบนัแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ไม่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตในการท างานได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
ด้านการท างานด้านความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชีพ ด้านการท างานร่วมกนั ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว การด้านสิทธิในการท างาน ด้าน
ลักษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสังคม และด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึง่  

ผลการวิเคราะห์สรุปข้อมลูได้ดงันี ้
1. คุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีความสัมพันธ์กับความ

จงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. คุณภาพชีวิตในการท างานด้านการท างานด้านความมั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพ 
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์
กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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3. คณุภาพชีวิตในการท างานด้านการท างานร่วมกนั มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดี
ตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั 

4. คณุภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสมัพนัธ์กบัความ
จงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5. คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับ ชีวิตส่วนตัว มี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์
กนัในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

6. คุณภาพชีวิตในการท างานด้านลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์
กบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กันในระดบั
ปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

7. คุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์
กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

8. คณุภาพชีวิตในการท างานด้านสิทธิในการท างาน มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภักดี
ตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั 

 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านความผูกพันธ์ต่อองค์กรได้แก่ ด้านความเช่ือมั่นยอนรับใน

เปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์กร และด้านความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กบัองค์กร มีความสมัพนัธ์กับความจงรักภกัดี
ตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
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ผลการวิเคราะห์สรุปข้อมลูได้ดงันี ้
1. ความผกูพนัธ์ตอ่องค์กรด้านความเช่ือมัน่ยอนรับในเปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร 

มีความสมัพนัธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. ความผูกพันธ์ต่อองค์กรด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์กร มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึ่ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

3. ความผูกพันธ์ต่อองค์กรด้านความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กับองค์กร  มี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์
กนัในระดบัสงู และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 
การอภปิายผลการวิจัย 

ผลการทดสอบสมมตฐิานสามารถอภิปลายผลได้ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างานตา่งกนั มีความจงรักภกัดี
ตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่แตกตา่งกนั 

1.1 ด้านเพศ จากการทดสอบสมมติฐานข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศกับความ
จงรักภักดีต่อองค์กร พบว่า พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีความจงรักภักดีตอ่องค์กรไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ รสสคุนธ์ ฤาชาเกียรติกลุ (2550 : 
173) ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดบัปฏิบัติการ 
ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ทัง้นีเ้พราะความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานอาจไม่ได้ขึน้อยูก่บั
เพศ เน่ืองจากปัจจบุนัความเสมอภาคของชาย และหญิง มีความเท่ากัน สิทธิตา่ง ๆ ท่ีผู้ชาย และ
ผู้ หญิงได้รับก็มีความเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีความจงรักภกัดีในองค์กรไมแ่ตกตา่งกนั 
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1.2 ด้านอายุ จากการทดสอบสมมติฐานข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุกับความ
จงรักภักดีต่อองค์กร พบว่า พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งท่ีมีอายุ
แตกตา่งกัน มีความจงรักภักดีตอ่องค์กรแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
พนักงานท่ีอยู่ในช่วงอายุ21-30 ปี และ 31-40 ปี มีความจงรักภักดีในองค์กรภาพรวม และด้าน
พฤตกิรรมท่ีแสดงออก ด้านการรับรู้ ด้านความรู้สกึน้อยกวา่พนกังานท่ีอยูใ่นชว่งอาย ุ41-50 ปี และ 
51-60 ปี ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ดลมล เอนจินทะ (2548) 
ท่ีศกึษาเร่ือง ทศันคตด้ิานแรงจงูใจของพนกังานธนาคาร CITIBANK แผนกลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีมีผลตอ่
ความพึงพอใจโดยรวม และความจงรักภักดีต่อธนาคาร ทัง้นีเ้ป็นเพราะพนกังานท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ
41-50 ปี และ 51-60 ปี ซ่ีงเป็นช่วงอายท่ีุการงานมั่นคง เติบโตในหน้าท่ีการงาน จึงท าให้พนกังาน
กลุ่มนีมี้ความจงรักภักดีต่อองค์กรมากกว่า กล่าวคือ บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีความจงรักภักดี
มากกว่าคนท่ีอายนุ้อย ส่งผลให้ความคิดเห็นของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์
แหง่หนึง่มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรแตกตา่งกนั 

1.3 ด้านสถานภาพ จากการทดสอบสมมติฐานข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ
กบัความจงรักภักดีต่อองค์กร พบว่า พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกับ รสสุคนธ์ ฤาชาเกียรติกุล (2550 : 174) ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกับ
คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะนโยบายของธนาคารมีความครอบคลุม และเหมาะสมกับทุกสถานภาพส่งผลให้ความ
คดิเห็นของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรไม่
แตกตา่งกนั 

1.4 ด้านระดบัการศกึษา จากการทดสอบสมมติฐานข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ด้านระดบั
การศกึษากบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กร พบวา่ พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งท่ีมีด้านระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบั นิศาชล เรืองช ู(2557) ท่ีศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตการ
ท างานท่ีมีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย เน่ืองจากความภักดีต่อองค์กรไม่ได้ขึน้อยู่กับการศึกษาของพนกังาน ไม่ว่าพนกังาน
จะการศึกษาระดบัใดทกุคนต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และข้อบงัคบัของทางองค์กรเช่นเดียวกัน 
องค์กรยังส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานอยู่เสมอ จึงท าให้พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา
แตกตา่งกนัมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรไมแ่ตกตา่งกนั 
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1.5 ด้านต าแหน่งงาน จากการทดสอบสมมติฐานข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ด้านต าแหน่ง
งานกบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กร พบว่า พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ท่ี
มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบั รสสคุนธ์ ฤาชาเกียรติกลุ (2550 : 174) ท่ีศกึษาเร่ืองความคิดเห็น
เก่ียวกับคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ทัง้นี ้
เป็นเพราะพนกังานระดบัปฏิบตัิการ และระดบับริหารได้รับความเท่าเทียมกนัในเร่ืองของการปรับ
เล่ือนต าแหน่งงาน สวสัดิการในด้านสขุภาพ สิทธิในการลา การเข้างาน สง่ผลให้ความคิดเห็นของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรไมแ่ตกตา่งกนั 

1.6 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน จากการทดสอบสมมติฐานข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคล รายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร พบว่า พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกนัมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับการวิจยัของ นิจชิตา 
ชยัณรงค์ (2558 : 139) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างาน ความผูกพัน
ต่อองค์กร กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมวงัใต้ จังหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ทัง้นีร้ายได้เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต รวมทัง้เป็นแรงจูงใจในการท างาน
นอกจากนัน้ยงัมีผลตอ่คณุภาพชีวิต โดยพนกังานท่ีมีรายได้สงูจะมีคณุภาพชีวิตท่ีดีกวา่พนกังานท่ี
รายได้น้อย เน่ืองจากสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตในการด ารงชีวิตได้มากกว่า 
จงึสง่ผลให้พนกังานท่ีรายได้สงูมีความจงรักภกัดีมากกวา่พนกังานท่ีมีรายได้น้อย 

1.7 ระยะเวลาในการท างานในองค์กร จากการทดสอบสมมติฐานข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคล 
ระยะเวลาในการท างานในองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กร พบว่า พนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งท่ีมีระยะเวลาในการท างานในองค์กรแตกตา่งกันมีความจงรักภกัดี
ตอ่องค์กรไม่แตกตา่งกันซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกบัการวิจยัของ บุญ
เรือน สัจจธรรมนุกุล (2546) ท่ีศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับคณุภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานสาขาออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี เ้ป็นเพราะพนักงานมีความพึงพอใจใน
สวสัดิการ และผลประโยชน์ท่ีได้รับต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ความคิดเห็นของพนกังานสินเช่ือธุรกิจราย
ใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรไมแ่ตกตา่งกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตในการท างานได้แก่ ด้านคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
ด้านการท างานด้านความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชีพ ด้านการท างานร่วมกนั ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว การด้านสิทธิในการท างาน ด้าน
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ลักษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสังคม และด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง โดยลักษณะปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานแต่ละด้านกับความจงรักภักดีต่อองค์กรมี
ความสมัพนัธ์กนัดงันี ้

2.1 ด้านคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม จากสมมติฐานข้อมลูปัจจยัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึ่ง พบว่า ด้านคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีใน
องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
และสอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบท่ีส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างานของ Bruce & 
Blackbum ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเพียงพอ เน่ืองจากผลตอบแทนด้านการเงินเป็น
แรงจงูใจอย่างหนึง่ให้พนกังานในองค์กรคงอยู ่และไมไ่ปจากองค์กร หากรายได้ท่ีพนกังานได้รับสงู
เพียงพอต่อค่าครองชีพ และความรับผิดชอบท่ีตนได้รับ ส่งผลให้ความคิดเห็นด้านค่าตอบแทนท่ี
เป็นธรรมมีความสมัพนัธ์กับความจงรักภักดีในองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่ 

2.2 ด้านการท างานด้านความมั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพ จากสมมติฐานข้อมูลปัจจยั
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการท างานด้านความมั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพกับความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ด้านการ
ท างานด้านความมั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในองค์กรของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  และ
สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบในการก าหนดคณุภาพชีวิตในการท างานของบุญแสง 
ชีระภากร ด้านการพฒันา และเจริญเติบโตทัง้นีอ้าจเป็นเพราะองค์กรมีการสนบัสนุนให้ได้รับการ
พัฒนา ฝึกอบรบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่หน้าท่ีการงานท่ีสูงขึน้ และมีต าแหน่งท่ี
เหมาะสมกับศกัยภาพมากขึน้ด้วย ส่งผลให้ความคิดเห็นด้านการท างานด้านความมั่นคง และ
ก้าวหน้าในอาชีพมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภักดีในองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

2.3 ด้านการท างานร่วมกนั จากสมมติฐานข้อมูลปัจจยัคณุภาพชีวิตในการท างาน ด้าน
การท างานร่วมกันกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ด้านการท างานร่วมกันมีความสมัพนัธ์กับความจงรักภักดีในองค์กรของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  เป็น
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เพราะว่าพนกังานได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในทีม และสามารถปรึกษาปัญหาน าไปสู่การ
แก้ไขร่วมกัน ไม่มีการขดัแย้งกันของสมาชิกในทีม ส่งผลให้ความคิดเห็นด้านการท างานร่วมกันมี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึง่ 

2.4 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จากสมมติฐานข้อมูลปัจจยัคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานกบัความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับ
ความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Herzberg แนวคิดองค์ประกอบคู ่
ด้านปัจจัยค า้จุน สภาพแวดล้อมในการท างานทัง้นีอ้าจเป็นเพราะมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
อปุกรณ์ส านกังานเหมาะสมกบัต าแหน่ง มีความรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี ส่งผลให้ความ
คดิเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในองค์กรของพนกังาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

2.5 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั จากสมมติฐานข้อมูลปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ด้านความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวักับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ด้านความสมดลุระหว่างงานกับ
ชีวิตส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญ
แสง ชีระภากร เร่ืององค์ประกอบในการก าหนดคณุภาพชีวิตในการท างานในเร่ืองของเวลาวา่งของ
ชีวิต คือการมีอิสระในการก าหนดเวลาให้เหมาะสม และให้เวลากบัครอบครัวได้ ทัง้นีอ้งค์กรมีการ
จดัการรูปแบบกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานได้ จึงท าให้พนกังานมีการท างานท่ีเสร็จสิน้ตามเวลาเร็วขึน้ ไม่ละเมิดเวลาอนัเป็นสว่นตวั
ของพนกังาน ส่งผลให้ความคดิเห็นด้านความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวัมีความสมัพนัธ์กบั
ความจงรักภกัดีในองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

2.6 การด้านสิทธิในการท างาน จากสมมติฐานข้อมูลปัจจัยคณุภาพชีวิตในการท างาน
ด้านสิทธิในการท างานกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า การด้านสิทธิในการท างานมีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีในองค์กร
ของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
เน่ืองจากพนกังานสามารถแสดงความคดิเห็นได้อยา่งอิสระ มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกนักบั
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สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในทีม และมีการสอบถามความคิดเห็นของพนกังานน าไปแก้ไขปรับปรุง ส่งผลให้
ความคิดเห็นการด้านสิทธิในการท างานกับชีวิตส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีใน
องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

2.7 ด้านลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคม จากสมมตฐิานข้อมลูปัจจยัคณุภาพชีวิตใน
การท างาน ด้านลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสังคมกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ด้านลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสงัคมมี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับรสสุคนธ์ ฤาชาเกียรติกุล ท่ีศึกษาเร่ือง
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคาร HSBC 
ประเทศไทย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะองค์กรรณรงค์ให้พนกังานทกุหน่วยงานตระหนกัในการมีสว่นร่วม
ในการรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การประหยัดพลังงาน และองค์กรมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้าน
ตา่งๆ เช่น ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภยั การบริจาคโลหิต เป็นต้น ส่งผลให้ความคิดเห็น
ด้านลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคมมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในองค์กรของพนกังาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

2.8 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล  จากสมมติฐานข้อมูลปัจจัย
คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถของบคุคลกับความจงรักภกัดี
ต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ด้านโอกาสในการ
พฒันาความสามารถของบุคคลมีความสมัพนัธ์กับความจงรักภักดีในองค์กรของพนกังานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  และสอดคล้องกับ
ทฤษฏีล าดบัขัน้ความต้องการของ Maslow’s ด้านความต้องการความส าเร็จในชีวิต ทัง้นีอ้าจะเป็น
เพราะมีการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม เพ่ือเพิ่มความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ความ
คิดเห็นด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคลมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีใน
องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านความผูกพันธ์ต่อองค์กรได้แก่ ด้านความเช่ือมั่นยอมรับใน
เปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์กร และด้านความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กบัองค์กร มีความสมัพนัธ์กับความจงรักภกัดี
ต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  โดยลักษณะปัจจัยด้าน
ความผกูพนัธ์ตอ่องค์กรแตล่ะด้านกบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรมีความสมัพนัธ์กนัดงันี ้



  108 

3.1 ด้านความเช่ือมัน่ยอมรับในเป้าหมาย และคา่นิยมขององค์กร จากสมมติฐานข้อมูล
ปัจจยัด้านความผูกพนัธ์ต่อองค์กร ด้านความเช่ือมัน่ยอนรับในเป้าหมาย และคา่นิยมขององค์กร
กบัความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า 
ด้านความเช่ือมัน่ยอมรับในเปา้หมายมีความสมัพนัธ์ และคา่นิยมขององค์กรกบัความจงรักภกัดีใน
องค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากแนวทางการบริหารงานขององค์กรได้สร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้แก่
พนกังานอย่างดีท่ีสุด และเป้าหมายของพนกังานกับขององค์กรนัน้มีความสอดคล้องกนัส่งผลให้
ความคิดเห็นด้านความเช่ือมั่นยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ความจงรักภกัดีในองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่  

3.2 ด้านความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กับองค์กร จากสมมติฐานข้อมูลปัจจยัด้าน
ความผกูพนัธ์ต่อองค์กร ด้านความเต็มใจทุ่มเทในการท างานให้กบัองค์กรกบัความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ด้านความเต็มใจทุ่มเท
ในการท างานให้กับองค์กรมีความสมัพนัธ์กับความจงรักภักดีในองค์กรของพนกังานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  และสอดคล้องกับทฤษฎี 
Steers องค์ประกอบของความผูกพนัทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพนกังานได้รับมอบหมายงาน และมีการ
ทุ่มเทเต็มท่ีให้งานนัน้ส าเร็จลุล่วง พนักงานมีความทุ่มเทความสามารถ และพยายามหาวิธีการ
ใหม่ๆเพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ส่งผลให้ความคิดเห็นด้านความเต็มใจ
ทุ่มเทในการท างานให้กบัองค์กรมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในองค์กรของพนกังานสินเช่ือ
ธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

3.3 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร  จาก
สมมติฐานข้อมูลปัจจัยด้านความผูกพันธ์ต่อองค์กร ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์กรมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  และสอดคล้องกับ Buchanan ทฤษฏี
องค์ประกอบของความผกูพนัขององค์กร ด้านความจงรักภกัดี เป็นความรู้สกึยึดมัน่ในองค์กร และ
ปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ทัง้นีห้ากมีการเปล่ียนแปลงในองค์กรเพียงเล็กน้อยใน
สภาพแวดล้อมการท างานในปัจจุบนัจะไม่เป็นเหตุให้พนกังานออกจากองค์กร หรือ มีโอกาสได้
งานท่ีดีกว่าเดิมพนกังานจะไม่ไปจากองค์กร ส่งผลให้ความคิดเห็นด้านความปรารถนาอย่างแรง
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กล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในองค์กรของพนกังาน
สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ถัดไป 

จากการศกึษาวิจยั เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัตอ่
องค์กร และความจงรักภกัดีของสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึ่ง มีข้อเสนอแนะเพ่ือ
การวิจยัเพิ่มเตมิดงันี ้

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตในการท างานของธนาคารอ่ืน ๆ เพ่ีอน ามา
ปรับปรุบคณุภาพชีวิตในการท างานให้เหมาะสม และช่วยสะท้อนถึงประเด็นปัญหาท่ี
เก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตในการท างานขององค์กรตอ่ไป 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัตอ่องค์กรของธนาคารอ่ืน ๆ เพ่ีอน ามาปรับ
ปรุบให้เหมาะสมกบัองค์กรตอ่ไป 

3. ควรเพิ่มขอบเขตในการวิจัยในส่วนของค าถามปลายเปิดเพ่ือให้รับทราบข้อมูล
เก่ียวกับปัญหา ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชิวิต และความผูกพกัต่อองค์กร
ของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

4. ควรมีการศกึษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่นพฤติกรรมองค์กร ความคาดหวงัในอาชีพท่ี
ปฏิบตังิานอยู ่ทศันคตติอ่การปฏิบตังิาน เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก  

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร  

และความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

 เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร  
และความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี ้
 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัธ์ตอ่องค์กร 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กร 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จ้ง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (  ) หรือเติมข้อความเก่ียวกับตวัท่านตาม

ความเป็นจริงลงในชอ่งวา่งท่ีก าหนดให้ 
 

1. เพศ 
(  ) ชาย     (  ) หญิง 

2. อายุ 
(  ) 21 - 30 ปี    (  ) 31 - 40 ปี 
(  ) 41 - 50 ปี    (  ) 51 - 60 ปี 

3. สถานภาพ 
(  )  โสด     (  ) สมรส 
(  )  หยา่ร้าง/ หม้าย / แยกกนัอยู ่

4. ระดับการศึกษา 
(  )  ระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเทา่  (  ) ระดบัปริญญาโท 
(  )  สงูกวา่ปริญญาโท 

5. ต าแหน่งงาน 
(  )  ระดบัปฏิบตักิาร    (  ) ระดบับริหาร 
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6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 (  )  18,000 – 35,000 บาท   (  ) 35,001 – 52,000 บาท 
 (  ) 52,001 – 69,000 บาท   (  ) 69,001 – 86,000 บาท 
 (  )        86,001 – 103,000 บาท   (  )        103,001 บาทขึน้ไป 
7. ระยะเวลาในการท างานในองค์กรปัจจุบัน 
 (  )  น้อยกวา่ 2 ปี    (  ) 2 – 4 ปี 

 (  ) 5 – 7 ปี     (  ) 8 ปีขึน้ไป 
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ค าชีแ้จง : ให้ท่านอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าท่านมีความรู้สึกเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับข้อความนัน้ ๆ มากหรือน้อยเพียงใด แล้วให้ท่านท าเคร่ืองหมาย  ลงใน
ชอ่งวา่งทางขวามือของข้อความตามความหมายดงันี ้

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   หมายถึง  ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้มากท่ีสุด 
เห็นด้วย    หมายถึง  ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้เป็นส่วนใหญ่ 
ไมแ่นใ่จ    หมายถึง  ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้บ้าง และไมเ่ห็นด้วยกบั 
                 ข้อความนัน้บ้าง พอ ๆ กนั 
ไมเ่ห็นด้วย     หมายถึง  ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนัน้เป็นส่วนใหญ่ 

 ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง   หมายถึง  ทา่นไมเ่ห็นด้วยกบัข้อความนัน้เลย 
 

ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างานประกอบด้วย คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
ความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชีพ การท างานร่วมกนั สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสมดลุ
ระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั ลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ตอ่สงัคม 

 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

1. ท่านได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมเม่ือเทียบกบัองค์กร
อ่ืน 

     

2. ท่านได้รับสวสัดกิารตา่ง ๆ เพียงพอ และเหมาะสมกบั
ภาระหน้าท่ีท่ีทา่นได้รับมอบหมาย 

     

3. ท่านได้รับคา่ตอบแทนเหมาะสมกบัความสามารถของ
ทา่น 
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คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ความม่ันคง และก้าวหน้าในอาชีพ 

4. ท่านได้รับการพฒันาฝึกฝน ฝึกอบรม ท่ีพร้อมก้าวสู่
หน้าท่ีการงานท่ีสงูขึน้ 

     

5. ท่านได้รับการสนนัสนนุให้มีความก้าวหน้าในต าแหนง่
หน้าท่ี 

     

6. ในหนว่ยงานของทา่นมีการโยกย้าย ปรับเปล่ียน
ต าแหนง่หน้าท่ีท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของแตล่ะ
บคุคล 

     

การท างานร่วมกัน 

7. ท่านได้รับความชว่ยเหลือจากสมาชิกในทีมของทา่นเม่ือ
ทา่นต้องการความชว่ยเหลือ 

     

8. หากมีปัญหาสมาชิกในทีมสามารถปรึกษาหารือเพ่ือ
รวบรวมข้อมลูของปัญหา แล้วน าไปแก้ปัญหาตามขัน้ตอน
ร่วมกนั 

     

9. ท่านไมมี่อคตหิรือข้อขดัแย้งสว่นตวัมาเป็นอปุสรรคใน
การท างานร่วมกบัสมาชิกในทีม 
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คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
10. สถานท่ีท างานของทา่นมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
อปุกรณ์ส านกังาน เหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าท่ี 

     

11. สถานท่ีท างานของทา่นมีการจดัสภาพการจดัวาง
เอกสาร และการจดัเก็บอย่างเป็นระเบียบง่ายตอ่การค้นหา 

     

12. สถานท่ีท างานของทา่นมีการปอ้งกนั และรักษาความ
ปลอดภยัอย่างดี 

     

ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 

13. ทา่นสามารถปฏิบตังิานได้ส าเร็จทนัตามก าหนดเวลาท่ี
วางเอาไว้ 

     

14. ทา่นสามารถแบง่เวลาส าหรับตวัเอง การท างาน 
ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

     

15. ทา่นสามารถวางแผนกิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวิตไว้
ลว่งหน้าได้ 
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คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ลักษณะงานที่ให้ประโยชน์ต่อสังคม 

16. องค์กรของทา่นมีการรณรงค์ให้พนกังานทกุหนว่ยงาน
ตระหนกัในการมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบตอ่สงัคม เชน่ 
การประหยดัพลงังาน 

     

17. องค์กรของทา่นมีสว่นชว่ยเหลือสงัคมในด้านตา่งๆ 
เชน่ ชว่ยเหลือบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภยั การบริจาค
โลหิต เป็นต้น 

     

18. ทา่นมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมท่ีองค์กร
จดัขึน้ 

     

โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 

19. ในหน่วยงานของทา่นสง่เสริมให้มีการพฒันา
บคุคลากร เพ่ือเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฎิบตังิาน 

     

20. ทา่นมีโอกาสเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆของ
ธนาคาร เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถของทา่นอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

     

21. ทา่นมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการท างาน
อยา่งเตม็ท่ี 
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คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

สิทธิในการท างาน 

22. ทา่นสามารถแสดงความคดิเห็นได้อยา่งอิสระในการ
ท างาน ตอ่หวัหน้างานโดยไมมี่ผลตอ่การพิจารณาการ
ปฏิบตังิาน 

     

23. ทา่นได้รับการปฏิบตัิอยา่งเสมอภาค เชน่เดียวกบั
ผู้ ร่วมงานในทีม 

     

24. ในหน่วยงานของทา่นมีการสอบถามความคดิเห็นของ
ทา่นเพ่ือน าไปแก้ไขและปรับปรุงสภาพการท างาน 
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ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์กรประกอบด้วย ความเช่ือมัน่ยอมรับใน
เปา้หมาย และคา่นิยมขององค์กร ความเตม็ใจทุม่เทในการท างานให้กบัองค์กร ความ
ปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร  

 

ความผูกพันต่อองค์กร  

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ความเช่ือม่ันยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
1. แนวทางการบริหารงานขององค์กรได้สร้างแรงบนัดาล
ใจในการท างานให้แก่ทา่นอยา่งดีท่ีสดุ 

     

2. เปา้หมายของทา่นและขององค์กรนัน้มีความสอดคล้อง
กนั 

     

3. ท่านภมูิใจในองค์กรท่ีท่านปฏิบตังิานอยู่      

ความเตม็ใจทุ่มเทในการท างานให้กับองค์กร 
4. เม่ือทา่นได้รับมอบหมายงาน ทา่นจะทุม่เทเตม็ท่ีให้งาน
นัน้ส าเร็จลลุว่ง 

     

5. ท่านมีความเตม็ใจท่ีจะท างานลว่งเวลา แม้วา่
ผลตอบแทนจะไมคุ่้มคา่ 

     

6. ท่านทุม่เทความสามารถและพยายามหาวิธีการใหม่ๆ
เพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

     

ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร 

7. หากทา่นมีโอกาสได้งานท่ีดีกวา่เดมิทา่นจะไมไ่ปจาก
องค์กร 
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ความผูกพันต่อองค์กร 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร (ต่อ) 
8. หากมีการเปล่ียนแปลงในองค์กรเพียงเล็กน้อยใน
สภาพแวดล้อมการท างานในปัจจบุนั จะไมเ่ป็นเหตใุห้ท่าน
ออกจากองค์กร 

     

9. ท่านมีความปรารถนาท่ีจะท างานให้กบัองค์กรจน
เกษียณอาย ุ
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ส่วนที่ 4 : แบบสอบถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีประกอบด้วย พฤตกิรรมท่ีแสดงออก ความรู้สกึ  
 การรับรู้ 
 

ความจงรักภักดี 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

พฤตกิรรมที่แสดงออก 

1. ท่านมกัจะอธิบายข้อเท็จจริงให้กบัองค์กรเม่ือมีคนกลา่ว
วา่องค์กรในทางไมดี่ 

     

2. ท่านแนะน าให้ครอบครัว เพ่ือน และคนสนิทมาท างานท่ี
องค์กร 

     

3. ท่านรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเสมอ 
  

     

ความรู้สึก 

4. ท่านมีความรู้สกึตนเองส าคญัตอ่องค์กรเทียบเทา่กบั
บคุคลอ่ืนในองค์กร 

     

5. ท่านมีความยินดี และเตม็ใจท่ีจะปฏิบตัิตามแนวทาง
ขององค์กร 

     

6. ท่านมีความสขุท่ีได้ท างานในองค์กร      

การรับรู้ 

7. ท่านเช่ือมัน่และไว้วางใจในองค์กรของทา่น      

8. ท่านสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงตา่งๆเพื่อการ
พฒันาขององค์กร 

     

9. ท่านคิดว่านโยบายขององค์กรสามารถสร้างแรงบนัดาล
ใจในการท างานแก่ท่าน 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

 รายช่ือ      ต าแหนง่และสถานท่ีท างาน 
 
1. รองศาสตราจารย์สพุาดา สิริกตุตา  รองศาสตราจารย์ประจ าคณะ บริหารธุรกิจ-
      เพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธิตนินัธุ์ ชาญโกศล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประจ าคณะ บริหารธุรกิจ-
      เพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ญภาภญั เจริญชนัษา 
วัน เดือน ปี เกิด 23 ตลุาคม 2531 
สถานที่เกิด นครราชสีมา 
วุฒกิารศึกษา บช.บ. มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

บธ.ม. การจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 999/102 หมู่บ้านซ่ือตรงแกรนด์โฮม เสนาซอย 11 แขวงเสนานิคม เขต

จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900   
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