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อทิธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล  สภาพแวดล้อมในองค์การ  และความผูกพนัทีม่ต่ีอคุณภาพชีวติ

การท างานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  

(COVID-19) ในกรุงเทพมหานคร 
 

ธนาธิป เนียมทอง 

ผศ.ดร.ปิยะวทิย์ ทพิรส 

บทคัดย่อ 

 
บทความวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะทั่วไปของปัจจยัส่วนบุคคล 2) ศึกษา

อิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพชีวติการท างานในองคก์ารช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) 3) ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มในองคก์ารและความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนกังานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประชากรเป้าหมายท่ีศึกษา
คือพนักงานท่ีท างานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ในกรุงเทพมหานคร สุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยไม่อาศยัความน่าจะเป็นจากขนาดประชากรท่ีไม่
แน่นอน  (Infinite population) ณ  ระดับความคลาดเค ล่ือนไม่ เกิน  5% การศึกษาน้ี เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างผ่านกูเกิลฟอร์ม (Google form)  วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา  ส่วนการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล (2 กลุ่มตัวอย่าง) จะทดสอบสมมติฐานด้วย 
Independent sample t-test ขณะท่ีการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล (3 กลุ่มตวัอยา่งข้ึนไป) จะทดสอบ
สมมติฐานดว้ยวิธี one way ANOVA (F-test)  และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบรายคู่ดว้ยวิธี
ของ Scheffe นอกจากน้ี การศึกษาความสัมพนัระหว่างตวัแปรอิสระ (สภาพแวดลอ้มในองคก์าร และความ
ผูกพันของพนักงาน) กับตวัแปรตาม (คุณภาพชีวิตการท างานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า; 
COVID-19) จะทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวติในการท างาน  สภาพแวดลอ้มในองคก์าร  ความผกูพนัต่อองคก์าร  ปัจจยัส่วนบุคคล 
            การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
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Abstract 
The research aims were to (1) Study of the general characteristics of personal factors 2) Study of 

the influence of personal factors on quality of work life in the organization during the coronavirus 
(COVID-19) Pandemic. 3) Study the influence of the organizational environment and employee 
engagement on the quality of work life of employees during the COVID-19 Pandemic. The target 
population studied was employees working in both public and private organizations during the COVID-19 
Pandemic in Bangkok. Sampling 400 people Without relying on probability from Infinite population. At 
the Inaccurate level not more than 5% This study collected data with structured questionnaires via Google 
Forms. Personal factors were analyzed with descriptive statistics. For the study of the influence of 
personal factors (2 samples group) will also test the hypothesis Independent sample t-test While studying 
the influence of personal factors (3 samples or more) Will test the hypothesis by one way ANOVA (F-
test)  And comparing the mean of each pair by means of Scheffe In addition Study of the relationship 
between independent variables; (Environment in the organization And employee engagement) With 
dependent variables (the Quality of Work Life of Employees During the COVID-19 Pandemic) Test the 
hypothesis with Pearson's correlation coefficient statistics. (r) at 0.05 significance level. 
 

Key word    Quality of work life , Organizational environment , Organizational commitment, Personal 
factor, the COVID-19 Pandemic 

 

บทน า 

ปัจจุบนัคงไม่มีประเด็นใดท่ีประชาชนสนใจไดม้ากเท่ากบัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ี

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ยกระดบัให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทัว่โลก (Pandemic)” แมมี้ข่าวดีจากจีน

ท่ีสถานการณ์เร่ิมทรงตัว แต่การแพร่ระบาดในประเทศอ่ืนนอกจีนกลับขยายไปมากกว่า 60 ประเทศ 

ประกอบกบัปัจจุบนัการประกอบธุรกิจต่างๆ  ลว้นมีการแข่งขนัท่ีสูง และ มีการเปล่ียนแปลง การพฒันาอยู่

ตลอดเวลา   ธุรกิจแต่ละประเภทจึงควรมีการปรับตวัและพฒันาในการด าเนินงาน ไปพร้อมๆกบัการพฒันา

บุคลากรควบคูก่นัไป  ซ่ึงการพฒันาในช่วงเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 น้ีอาจจะเป็นปัญหาส าหรับ

ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงคนท่ีท าหน้าท่ีน้ีควรจะให้ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรไป

พร้อมๆกบัการเติบโตทางธุรกิจ โดยตอ้งมองวา่ เราจะพฒันาคนอยา่งไรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและการท างาน

ท่ีดีข้ึน ให้สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ
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วฒันธรรม ซ่ึงองค์การโดยทัว่ไปถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีควรท่ีจะให้ความส าคญัท่ีสุดใน

องค์การ  เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะผลักดนัให้องค์การมีความเจริญเติบโต ก้าวหน้า และมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงองคก์าร  บุคลากรจะน าพาให้องคก์ารไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและน าพาให้บรรลุจุดประสงค์

และเป้าหมายขององคก์าร ก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลงานในการต่อยอดธุรกิจ อยา่งไรก็ตามการท่ีองคก์ารจะ

สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้ดีมากน้อยเพียงใดนั้ นข้ึนอยู่กับว่าองค์การมีวิธีการท่ีจะท าให้พนักงาน

ปฏิบติังานและทุ่มเทใหก้บัองคก์ารอยา่งเตม็ความสามารถมากนอ้ยเพียงใด  

ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งดูแลเอาใจใส่กระบวนการท างานและส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดจน

สภาพแวดลอ้ม ทศันคติ สุขภาพอนามยั อารมณ์ จิตใจ และปัจจัยต่างๆ ท่ีสามารถเอ้ืออ านวยต่อการสร้าง

คุณภาพชีวิตการท างานของผูป้ฏิบติังานมีส่วนช่วยให้ทรัพยากรบุคคลขององค์การ องค์การจ าเป็นตอ้งให้

ความส าคญักบัการบริหารจดัการในการการก าหนดเป้าหมาย การวางแผนกุลยทุธ์การท างาน เพื่อใหอ้งคก์าร

สามารถบรรลุเป้าหมายตามประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ  ซ่ึงงานท่ีประสบผลส าเร็จนั้น มีปัจจยัท่ี

ตอ้งอาศยัความร่วมมือของบุคลากรทุกส่วนในการร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน เน่ืองจากทรัพยากรบุคคล

สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้  

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ปัจจุบนั ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวติของคนวยัท างานใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผูว้ิจยัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาท่ี

เกิดข้ึนโดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในองคก์ารและปัจจยัดา้นขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบั

คุณภาพชีวิตของพนักงานจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความกังวลอย่างมากต่อ

คุณภาพชีวิตของพนกังาน และส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องสุขภาพและสวสัดิการของ พนกังาน 

และประชาชนรวมถึงการลดโอกาสในการแพร่กระจายของโรคติดต่อการสูญเสียรายได ้ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

พนกังาน 

ความผูกพนัต่อองค์การถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้บุคลากรภายในองค์การยงัคงท างานอยู่กบั

องคก์ารเป็นความเก่ียวขอ้งกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของบุคคล ท าให้มีความเต็มใจในการท างานให้กบั

องคก์าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร และเพื่อความรู้สึกมีคุณค่าต่อองคก์ารท าให้มีความตอ้งการท่ีจะ

เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป (Bateman & Strasser, 1984) ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรตระหนกัถึงความส าคญั

ของความผกูพนัต่อองคก์าร และนอกจากน้ียงัพบวา่องคก์ารสามารถเพิ่มความผูกพนัต่อองคก์ารได ้จากการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรภายในองคก์าร (สาวติรี สร้อยสุดสวาท, 2554) ซ่ึงร่วมถึงการ

ปฏิบติังานของขา้ราชการดว้ยเช่นกนั หากขา้ราชการมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี ยอ่มส่งผลใหข้า้ราชการ

สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้
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คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of work life) คือ การสร้างคุณภาพชีวติการท างาน เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น

และมีความส าคญัอยา่งยิ่ง คุณภาพชีวิตการท างานในลกัษณะของความพึงพอใจในการท างานนั้น จะส่งผล

ต่อการปฏิบติังาน และยงัเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดความตอ้งการท างาน ซ่ึงน าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่ม

ผลผลิตของบริษทัหรือองคก์ารในท่ีสุด เรียกไดว้า่ บรรลุเป้าหมายของ ทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกขององคก์าร

และตวัองคก์ารเอง นอกจากน้ียงั ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดว้ย  (ผจญ เฉลิมสาร, ออนไลน์, 

2552)  โดยความสามารถในการปรับตวัและคุณภาพชีวิตในท่ีท างาน ก็จะข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล จ าแนกตาม

อาย ุเพศ และ ต าแหน่ง  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ ผูว้ิจยัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของคุณภาพชีวิตในการท างานซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีมีความส าคญั และส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบติังานของพนกังาน  ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่ อิทธิพล

ของปัจจยัส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในองค์การและความผูกพนัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ของ

พนักงานช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นว่าเป็นอย่างไร เน่ืองด้วยพนักงานบางคนมี

ปัญหาในการปฏิบติังาน ซ่ึงปัญหาเหล่านั้นอาจส่งผลให้งานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร การวิจยัคร้ังน้ี

สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในองคก์ารหรือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานและ

เสริมสร้างความผูกพนัต่อองคก์าร เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และสามารถ

บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารตลอดจนพฒันาองคก์ารใหก้า้วหนา้ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของพนักงานท่ีปฏิบติัประจ าในองค์การในช่วงการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะทัว่ไปส่วนบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนกังานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มในองคก์ารกบัคุณภาพชีวติการ

ท างานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารกบัคุณภาพชีวติการท างาน

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
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ระเบียบวธีิวจัิย   

ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ศึกษา คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานประจ าในองค์การทั้งภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ซ่ึงไม่ทราบ

ขนาดประชากรเป้าหมายท่ีแน่นอน 

1. ขนาดตวัอยา่งและวธีิการเลือกตวัอยา่ง 

ตวัอย่างในท่ีน้ี คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานประจ าในองค์การทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนเขต

กรุงเทพมหานครช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  จ  านวน 400 คน ซ่ึงสุ่มโดยไม่อาศยั

ความน่าจะเป็นจากขนาดประชากรท่ีไม่ทราบค่าแน่นอน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย คร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

  ตอนท่ี 1 : แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเองตามกรอบแนวคิดการ

วจิยั ไดแ้ก่เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายกุารท างาน 

ตอนท่ี 2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในองคก์าร  

ตอนท่ี 3 : แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การ ประกอบด้วย ปัจจยัด้านความ

ผกูพนัดา้นจิตใจ ความผูกพนัดา้นการคงอยู ่และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะ

เป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

ตอนท่ี 4 : แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นสุขภาพ

อนามยัความปลอดภยัในการท างาน ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและสวสัดิการโอกาสพฒันาความรู้

ความสามารถ โอกาสเติบโตในสายอาชีพ ความมัน่คงในอาชีพ การบูรณาการทางสังคมหรือการท างาน

ร่วมกนั  

 

การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 

1. ผูว้ิจ ัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากคนวยัท างานท่ี

ปฏิบติังานประจ าในองคก์ารภาคเอกชนหรือภาครัฐบาล และอยูใ่นพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ช้ีแจงถึงวตัถุประสงคข์องการท าวิจยัรวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถาม

เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม มีความเขา้ใจในขอ้ค าถาม และความตอ้งการของผูว้จิยั 

3. ท าการแจกแบบสอบถามให้กบัตวัอยา่ง 
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4. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

และน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงสถิติ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 

วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัในคร้ังน้ีใชส้ถิติ  ดงัต่อไปน้ี 

1. จากขอ้มูลแบบสอบถามท่ีไดท้  าการส ารวจมาท าการรวบรวมเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2. ท าการลงรหัสและน าข้อมูลมาบันทึกเพื่อท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เชิงสถิติ โดยมีการวเิคราะห์ผลการศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 

(1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน 

สถานภาพการจา้งงาน ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอายกุารท างาน   

(2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนกังานประจ าในองคก์าร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

การศึกษาน้ี วิเคราะห์ขอ้มูลไม่เกิน 2 ชุดด้วยค่าสถิติ t-test  ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วน

การวิเคราะห์ขอ้มูล ตั้งแต่ 3 ชุดข้ึนไป จะวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติ F-test (ANOVA) ท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 

(3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศในองค์การกบัคุณภาพชีวิตการ

ท างานของพนกังานประจ าในองค์การ ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-

19)  

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งในองคก์ารกบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานประจ าใน

องคก์าร ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวจิยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในองค์การ และความผูกพันท่ี

มต่ีอคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19  
ส่วนที่ 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการส ารวจ 

จ านวน 400 ชุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีอาย ุ31 – 40 ปี คิด 
เป็นร้อยละ 41.75 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 47.75 ระดบัพนกังานคิดเป็นร้อยละ 65.5 เป็นพนกังาน
ประจ า 83.75  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 41.75 และมีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 71.0 
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ส่วนที่ 2  ระดบัความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพนกังาน 
ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คือ ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การ และปัจจยัด้านความ
ผกูพนัต่อองคก์าร เรียงล าดบัดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นดา้นสภาพแวดลอ้มในองคก์าร ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพนกังาน ช่วงการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบไปดว้ย 
1.1 ด้านความปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัของด้าน

สภาพแวดลอ้มในองค์การ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19  ดา้นความปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (�̅� = 
4.17) นอกจากน้ี  เม่ือพิจารณาด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมแต่ละรายการ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญ เร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเสมอเป็นล าดับท่ีหน่ึง (�̅� = 4.34)  
รองลงมาคือ สถานท่ีปฏิบัติงานของท่านสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดโปร่งและ
บรรยากาศถ่ายเทสะดวกบรรยากาศถ่ายเทสะดวก (�̅� = 4.13) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือบริเวณพื้นท่ีท างาน
ของท่านมีการพฒันาและปรับปรุงอยูเ่สมอ (�̅� = 4.04) ตามล าดบั 

1.2 ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัของดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในองคก์าร ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (�̅� = 4.25) นอกจากน้ี เม่ือ
พิจารณาดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาแต่ละรายการพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ือง 
ผู ้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการท างานเป็นอย่างดีเป็นล าดับท่ีหน่ึง (�̅� = 4.28)  รองลงมาคือ 
ผูบ้งัคบับญัชาให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าเม่ือท่านมีปัญหาเก่ียวกบัการท างาน (�̅� = 4.24) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ท่านไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา (�̅� = 4.23) ตามล าดบั 

1.3 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัของดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในองคก์าร ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.34) นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาดา้นความสัมพนัธ์
กับเพื่อนร่วมงานแต่ละรายการพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับสัมพนัธภาพท่ีดีกับเพื่อน
ร่วมงานเป็นล าดบัท่ีหน่ึง (�̅� = 4.45)  รองลงมาคือ ท่านและบุคลากรทุกระดบัมีความสัมพนัธ์ต่อกนัเป็น
อย่างดีและรับฟังปัญหา (�̅� = 4.33)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือ  เพื่อนร่วมงานให้อภัยจากการเกิด
ขอ้ผดิพลาดของท่านในการท างานเสมอ (�̅� = 4.25) ตามล าดบั 

 
2. ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพนกังาน ช่วงการแพร่

ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบไปดว้ย 
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2.1 ดา้นความเช่ือมัน่หรือการยอมรับในเป้าหมาย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัของดา้นดา้น

ความผูกพนัต่อองค์การท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 ดา้นความเช่ือมัน่หรือการยอมรับในเป้าหมายอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเก่ียวกบั ท่านมีความรู้สึกดีและผูกพนัต่อองคก์ารน้ีเป็นล าดบั

ท่ีหน่ึง (�̅� = 4.24)  รองลงมาคือ องค์การน้ีมีความหมายต่อท่านเป็นอย่างมาก   (�̅� = 4.17)  ท่านรู้สึกว่า

องค์การเป็นเสมือนครอบครัว (�̅� = 4.13)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ท่านรู้สึกว่าขณะท่ีองค์การประสบ

ปัญหา นัน่คือปัญหาของท่าน (�̅� = 3.96) ตามล าดบั 

2.2 ดา้นค่านิยมขององคก์าร ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัของดา้นดา้นความผูกพนัต่อองคก์าร

ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดา้นค่านิยมของ

องค์การอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั

เก่ียวกบัท่านยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นมาเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการ เป็นล าดบัท่ีหน่ึง (�̅� = 4.33)  

รองลงมา ท่านยอมรับและปฏิบติัตามค่านิยมหรือวฒันธรรมการท างานขององคก์าร  (�̅� = 4.16) และขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดค่านิยมขององคก์าร (�̅� = 3.64)  ตามล าดบั 

2.3 ด้านความผูกพนัด้านจิตใจ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัของด้านด้านความผูกพนัต่อ

องค์การท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้าน

ความผูกพนัดา้นจิตใจอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญัเก่ียวกบัท่านมีความรู้สึกดีและผูกพนัต่อองค์การน้ีเป็นล าดบัท่ีหน่ึง (�̅� = 4.24)  รองลงมาคือ 

องค์การน้ีมีความหมายต่อท่านเป็นอย่างมาก   (�̅� = 4.17)  ท่านรู้สึกว่าองค์การเป็นเสมือนครอบครัว (�̅� = 

4.13)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ท่านรู้สึกว่าขณะท่ีองค์การประสบปัญหา นั่นคือปัญหาของท่าน (�̅� = 

3.96)  ตามล าดบั 

2.4 ดา้นความผูกพนัดา้นการคงอยู ่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัของดา้นดา้นความผูกพนัต่อ

องค์การท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้าน

ความผูกพนัดา้นการคงอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญัเก่ียวกบัท่านพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์าร เป็นล าดบัท่ีหน่ึง (�̅� 

= 3.90) รองลงมาคือ ท่านคิดวา่หากท่านลาออกจากองคก์ารน้ีจะท าใหท้่านหางานไดย้าก (�̅� = 3.35) และขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ในช่วงน้ีท่านจ าเป็นตอ้งท างานอยูใ่นองคก์ารเพื่อการอยูร่อดแมว้า่ท่านจะอยาก ลาออก

ก็ตาม (�̅� = 3.34) ตามล าดบั 



 

9 
 

3. ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบ

ไปดว้ย 

1.1 ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัของด้านด้าน
คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยติุธรรมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากองค์การท าให้ท่านมีความสุขกบัการใช้ชีวิตปัจจุบนัเป็นล าดบัท่ีหน่ึง (�̅� = 3.74)  
รองลงมาคือ ท่านไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมกบัต าแหน่งงานและตามความสามารถ ((�̅�= 3.70) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บจากการปฏิบติังานเพียงพอในการด ารงชีวติ (�̅� = 3.62) ตามล าดบั 

1.2 ด้านโอกาสในการใช้ความสามารถและความก้าวหน้าในงาน ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัของด้านดา้นคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ดา้นโอกาสในการใชค้วามสามารถและความกา้วหน้าในงาน อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัหน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้พนกังานไดอ้อกความ
คิดเห็นใหม่ๆ เป็นล าดบัท่ีหน่ึง (�̅� = 3.85)  รองลงมาคือ ท่านไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นการพฒันาทกัษะ
ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน (�̅� = 3.77) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ องคก์ารของท่านสนบัสนุนให้ศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มวฒิุการศึกษา (�̅�= 3.54)  ตามล าดบั 

1.3 ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัของ
ดา้นดา้นคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดา้นการบูรณาการ
ทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.71)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัท่านไดรั้บความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานของท่านเสมอ 
เป็นล าดบัท่ีหน่ึง (�̅� = 4.13)  รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเคารพเวลาส่วนตวั (�̅� = 
3.86)  ท่านมีเวลาท ากิจกรรมกบัครอบครัวอยา่งเพียงพอ (�̅�= 3.79)  องคก์ารท่านมีการจดักิจกรรมหรืองาน
สังคส์รรคเ์พื่อให้พนกังานมีส่วนร่วมและมีสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (�̅� ̅ = 3.76)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ท่าน
รู้สึกวา่บางคร้ังการท างานเป็นอุปสรรคกบัการด าเนินชีวิตครอบครัว (�̅� = 2.98) ตามล าดบั 

1.4 ดา้นความมีประชาธิปไตยในองค์การหรือความเสมอภาคในองค์การผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัของดา้นด้านคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ด้านความมีประชาธิปไตยในองค์การหรือความเสมอภาคในองค์การ  อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.84)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัผูบ้งัคบับญัชาเคารพการตดัสินใจของท่าน
ในงานท่ีท่านรับผิดชอบเป็นล าดบัท่ีหน่ึง (�̅� = 3.95)  และอนัดบัรองลงมา ท่านไดรั้บการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการปฏิบติังานอ่ืนๆ อยา่งเสมอ (�̅� = 3.73)   ตามล าดบั 

 
ข้อเสนอแนะ 
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 เพื่อใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไป ผูท้  าวจิยัจึงเสนอแนะประเด็นส าหรับการท า 
วจิยัคร้ังต่อไป ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ทางองคก์ารควรมีการก าหนดนโยบายดา้นสวสัดิการและการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานท่ีมี

ความชดัเจน และมีการประกาศให้พนกังานรับทราบอยา่งทัว่ถึง เพื่อสร้างความมัน่ใจและทศันคติท่ีดีให้แก่

พนกังานและสร้างความเช่ือมัน่ท่ีพนกังานพึงมีต่อองคก์าร 

ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 

ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 เช่น ปัจจยัดา้น ค่านิยม เป็นตน้ เพื่อจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน

ของพนกังานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีครอบคลุมเพื่อน ามาพฒันาดา้นสวสัดิการให้แก่

พนกังานอยา่งเหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวัของพนกังานและช่วยลด

ความเครียดของพนกังานจากปัจจยัอ่ืนๆ เพื่อการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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