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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการท างาน ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19
ท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานในองค์การ กรณีศึกษา ส านกังานปลดับญัชีทหารกองบญัชาการ
กองทพัไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานใน
องค์การ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัของพนกังานใน
องคก์าร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา ส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย
จ านวน 250 คน การวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าสถิติ Independent sample t-test
ค่าสถิติ F-test (ANOVA) และค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน Pearson  Correlation Coefficient 

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่ง
งานและประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร 
ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ไม่แตกต่างกนั และคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องค์การ มีความสัมพนัธ์กนัในทุกด้านอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ภายใตส้ถานการณ์ 
COVID-19 กรณีศึกษา ส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย โดยรวมมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัปานกลาง 
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1. บทน า 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ในสถานการณ์ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อองค์การทั้ งในภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบนัน้ี ทัว่โลกได้เผชิญกบัสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง
COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของผูค้นทัว่โลก องค์การต่าง ๆ จึงตอ้งมี
การปรับตวัเพื่อรองรับกบัสถานการณ์โรคระบาดนั้น และปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีท าให้องค์การ
ต่าง ๆ เหล่าน้ี สามารถขบัเคล่ือนต่อไปไดก้็คือ “บุคลากรภายในองคก์าร” 

ส าหรับในองค์การนั้น “บุคลากร” หรือ “คน” ถือว่าเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมีความส าคญั
และเป็นทรัพยากรในองค์การ ท่ีจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ได ้
ผูบ้ริหารขององค์การจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งดูแล ส่งเสริม และให้ความส าคญักบับุคลากรภายใน
องค์การ ให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี เกิดแรงจูงใจ มีความพึงพอใจ ท่ีจะสร้างให้เกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงจะเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีเพิ่มผลการปฏิบติังานขององคก์ารได ้ดงันั้น ผูบ้ริหาร
จึงควรตระหนกัถึงความส าคญัของความผูกพนัต่อองคก์าร และนอกจากน้ียงัพบวา่องคก์ารสามารถ
เพิ่มความผูกพนัต่อองค์การได้ จากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรภายใน
องคก์าร  

ส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย เป็นองคก์ารหน่ึงท่ีมีความส าคญั
ในกองบญัชาการกองทพัไทย จากรายงานสรุปการปรับยา้ยก าลงัพลขององคก์ารระบุไวว้า่ใน 3 ปีท่ี
ผ่านมา ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2562 มีก าลังพลท่ีปรับยา้ยออกจากองค์การจ านวน 28 คน 
(กองกลาง ส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย , 2563) ซ่ึงการปรับยา้ยของก าลงั
พลนั้นส่งผลให้องค์การขาดแคลนก าลงัพลในการปฏิบติัหน้าท่ี ก่อให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบติัภารกิจขององคก์าร ดงันั้นการรักษาก าลงัพลให้คงอยูก่บัองคก์ารจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งและผูบ้ ังคับบัญชาควรให้ความใส่ใจในเร่ืองน้ีเพื่อท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จและบรรลุภารกิจขององคก์าร 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานในองค์การ กรณีศึกษา 
ส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางให้ผูบ้ ังคบับัญชา
สามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการแกไ้ขปัญหา ปรับปรุงนโยบายการบริหาร โดยให้ความส าคญัและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพั
ไทย เพื่อใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจ รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เสริมสร้างความผูกพนัต่อ



องค์การ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารตลอดจนพฒันาองคก์ารใหก้า้วหนา้ต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานในองคก์าร ภายใต้

สถานการณ์ COVID-19  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันของ

พนกังานในองคก์าร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานในองค์การ 

ภายใตส้ถานการณ์  COVID-19 ไม่แตกต่างกนั 
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัของพนักงานใน

องคก์าร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ไม่สัมพนัธ์กนั 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใช้ในการวางแผนพฒันาก าลงัพลในองค์การ ใน

เร่ืองการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพนัต่อองค์การของก าลงัพลส านกังาน
ปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและปฏิบติัภารกิจ
ใหบ้รรลุเป้าหมาย  

2. สามารถน าผลท่ีได้จากการวิจยัมาเป็นตัวก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบการบริหารส าหรับผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้ก าลงัพลส านักนักงานปลัดบญัชีทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดียิง่ข้ึน 

3. สามารถเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน
และความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

5. ขอบเขตของการวจิัย 
1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการ

กองทพัไทย 



2. ดา้นเน้ือหา 
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ตามแนวคิดของ Porter et al. ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษารายได ้ต าแหน่งและประสบการณ์ในการท างาน 
2.2 คุณภาพชีวติในการท างาน ประกอบดว้ย 8 ดา้น ตามแนวคิดของ Walton ไดแ้ก่ ดา้น

ค่าตอบแทนในการท างานท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในการท างาน ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพ
ของตนเอง ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน ดา้นความสมดุลใน
การท างานและชีวติส่วนตวั และดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
ความผูกพนัต่อองค์การ ประกอบด้วย 3 ด้าน ตามแนวคิดของ Allen and Meyer ได้แก่ 

ความผกูพนัทางดา้นความรู้สึกความผูกพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 
 

6. ระเบียบวธิีวจิัย 
1. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 4. รายได ้  
2. อาย ุ 5. ต าแหน่งงาน  
3. ระดบัการศึกษา 6. ประสบการณ์ท างาน 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
1. ดา้นค่าตอบแทนในการท างานท่ีเหมาะสมและ

ยติุธรรม 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยัและ

ส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการท างาน 
4. ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
5. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 
7. ดา้นความสมดุลในการท างานกบัชีวติส่วนตวั 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

1. ดา้นความรู้สึก 
2. ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 
3. ดา้นบรรทดัฐาน 

 

H1 

H2 



2.  ประชากรและตวัอยา่ง 

เน่ืองดว้ยหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ของผูว้จิยัคือ ส านกังานปลดับญัชีทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย ซ่ึงมีจ านวนประชากรเป้าหมายแบบจ ากดั (Finite population) ผูว้จิยัจึง
ก าหนดขนาดประชากรและขนาดตวัอยา่งจ านวนเดียวกนั 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการ
กองทพัไทย จ านวนทั้งส้ิน 250 คน สามารถแบ่งหน่วยตวัอยา่ง ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 จ  านวนประชากรตามก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหารกองบญัชาการกองทพัไทย 

ก าลงัพล ประชากร 

1.นายทหารสัญญาบตัร 157 

2.นายทหารประทวน 83 

3.พนกังานราชการ 6 

4.ลูกจา้งประจ า 4 

รวม 250 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท างาน โดยมีลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานแบ่งเป็น 8 ดา้นไดแ้ก่ (1) 
ด้านค่าตอบแทนในการท างานท่ีเหมาะสมและยุติธรรม (2) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานท่ี
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (3) ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในการท างาน (4) ดา้นโอกาส
พฒันาศกัยภาพของตนเอง (5) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน (6) ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 
(7) ด้านความสมดุลในการท างานและชีวิตส่วนตวั และ (8) ด้านลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 24 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การ แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) 
ความผูกพนัทางดา้นความรู้สึก (2) ความผูกพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร และ (3) ความผูกพนัดา้น
บรรทดัฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 9 ค าถาม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 



ซ่ึงส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยทุกค าถามเป็นค าถามเชิงบวก มีเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

7. ผลการศึกษา 
1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของก าลังพลส านักงานปลัดบัญ ชีทหาร 

กองบญัชาการกองทพัไทย พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีอายุ
อยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี จ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ สูงกวา่ปริญญา
ตรี จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 มีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 40,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.8ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นนายทหารสัญญาบตัร จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8
และมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 10 ปีจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 

2. ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในองค์การ ภายใต้
สถานการณ์COVID–19 กรณีศึกษา ส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
  พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการ
กองทพัไทยภายใตส้ถานการณ์COVID–19 ในภาพรวม ประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทน
ในการท างานท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการท างานดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเอง ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน ดา้นความสมดุลในการท างานและ
ชีวติส่วนตวั และดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยูใ่นระดบัมาก  

3. ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การ ภายใต้
สถานการณ์ COVID – 19 กรณีศึกษา ส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 

พบว่า ความผูกพนัต่อองค์การของก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการ
กองทพัไทย ภายใตส้ถานการณ์ COVID–19 ในภาพรวม ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความผูกพนั
ทางด้านความรู้สึก ความผูกพนัด้านการคงอยู่กบัองค์กร และความผูกพนัด้านบรรทดัฐานอยู่ใน
ระดบัมาก  



 
4. ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานใน
องคก์าร ภายใตส้ถานการณ์  COVID-19 ไม่แตกต่างกนั 
 จากผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ้
ต าแหน่งงานและประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนัของก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร ภายใตส้ถานการณ์  COVID-19 ไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานที่ 2ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพนัของ
พนกังานในองคก์าร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ไม่สัมพนัธ์กนั 
จากผลการวเิคราะห์พบวา่ คุณภาพชีวติในการท างานกบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์ารภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา ก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย
มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ในระดบั 
ปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการท างาน ภายใตส้ถานการณ์ 
COVID–19 ท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานในองค์การ กรณีศึกษา ส านกังานปลดับญัชีทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทยผูว้จิยัสามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายได ้ดงัน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่งงานและ
ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนัของก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพั
ไทยมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ไม่แตกต่างกนั 
  เน่ืองจากก าลงัพลส านักงานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย มีความเขา้ใจ
และรับรู้ถึงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัการปฏิบติั ภารกิจ หนา้ท่ีและนโยบายของผูบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี 
เขา้ใจถึงสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ของตนเอง รวมถึงการเอาใจใส่ของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อก าลงัพล
ในองค์การ ส่งผลให้ก าลังพลส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยมีระดับ       
ความผูกพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร
รู้สึกภาคภูมิใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์ารให้บรรลุเป้าหมาย และมีความตอ้งการท่ีจะอยู่
กบัองค์การต่อไป ความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การเป็นเร่ืองของความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อองค์การ 



ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจึงไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของก าลงัพลในองคก์ารซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ปวีณา กรุงพลี (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของเจา้หนา้ท่ีส านกักษาปณ์ พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามแตกต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรเจา้หนา้ท่ีส านกักษาปณ์ไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การ ภายใต้
สถานการณ์  COVID-19 กรณีศึกษา ส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย  

หากพิจารณาดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน พบวา่ ก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมากท่ีสุด
คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม แสดงให้เห็นถึงว่าก าลงัพลมีรู้สึกว่าองค์การมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม มีการท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และมีความภูมิใจท่ีได้
ท างานในองค์การแห่งน้ี และรองลงมาเป็นด้านความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน แสดงให้เห็นถึงการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัการเอาใจใส่จากผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ แสดงให้เห็นถึงสถานท่ีท างานท่ีมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ส านักงานท่ีมีคุณภาพ มาตรการการป้องกนัโรคท่ีเหมาะสม ปลอดภยั และการส่งเสริมสุขภาพของ
ก าลงัพลให้พร้อมต่อการปฏิบติังานอยู่เสมอ ด้านสมดุลในการท างานและชีวิตส่วนตวั แสดงถึง
ระยะเวลาในการท างานท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตส่วนตวั ดา้นโอกาสพฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง องค์การมีการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ก าลงัพลมีการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะของตนเอง
อยู่เสมอทั้งทางการอบรม สัมมนาและการศึกษาตามหลกัสูตรแนวทางรับราชการดา้นสิทธิส่วน
บุคคลในการท างาน แสดงให้เห็นถึงการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล การไดรั้บความเสมอภาคในการ
ปฏิบติั ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการท างาน การเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ยความยติุธรรม 
เปิดโอกาสให้ก าลงัพลมีความกา้วหน้า และสุดทา้ยดา้นค่าตอบแทนในการท างานท่ีเหมาะสมและ
ยติุธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 

การพิจารณาด้านความผูกพนัต่อองค์การ จากผลการวิจยัพบว่าอยู่ในระดบัมาก ด้าน
ท่ีมากท่ีสุดคือความผูกพนัดา้นความรู้สึก แสดงให้เห็นถึงวา่ ก าลงัพลมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบั
องค์การและมีความภูมิใจ พร้อมท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี รองลงมาคือความผูกพนัด้านบรรทดั
ฐาน ก าลงัพลมีความยินดีท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเพื่อช่ือเสียงขององค์การและแมจ้ะเป็นงานท่ี
นอกเหนือจากความรับผิดชอบก็ตาม และสุดทา้ยคือ ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร ก าลงัพล
ขององคก์ารมีความตั้งใจและยืนหยดัท่ีจะท างานในองคก์ารต่อไปจนกวา่จะเกษียณอายรุาชการหรือ
เลิกจา้ง  



ผลการวิจัยพิจารณาด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและ         
ความผูกพนัต่อองคก์าร พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัในทุกดา้น ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01โดยอยูใ่นระดบั
ปานกลาง แสดงให้เห็นไดว้า่ หากก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหารมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ี
สูงข้ึน จะส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การท่ีสูงข้ึนได้อีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
สาวิตรี สร้อยสุดสวาท (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคเหนือ พบวา่คุณภาพชีวติในการท างานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์
กบัความผูกพนัต่อองค์การอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และองค์การสามารถเพิ่มความ
ผูกพนัต่อองค์การได ้จากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรภายในองค์การและ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ พงศ์ภคั วิ่งเร็ว (2559) ท่ีไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีส านักงานคุมประพฤติ จังหวดัสมุทรปราการ พบว่า            
โดยภาพรวมและรายด้านมีคุณภาพชีวิตการท างาน อยู่ในระดับดี โดยด้านลักษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม คือ ด้านท่ีมีคุณภาพชีวิตสูงสุด ส่วนผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กร 
พบวา่ มีความผูกพนัต่อองค์การอยูใ่นระดบัสูง และเม่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตทั้ง
ภาพรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

 

9. ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
จากผลการวิจยัคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อ

องคก์าร ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาจึงควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ าลงัพลในหน่วยงานเกิดคุณภาพชีวิต
ท่ีดีในการท างาน โดยมุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานในด้านต่างๆ จากระดบัมาก ให้อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด และดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องค์การมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ เพื่อให้ก าลงัพลส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการกองทพัไทยมี
คุณภาพชีวติในการท างานภาพรวมเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลใหเ้กิดความผูกพนัต่อองคก์ารมากยิ่งข้ึน น าไปสู่
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ารได ้

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในการท างานและความ

ผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการกองบญัชาการกองทพัไทย เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติและความผกูพนัต่อองคก์าร  



   2.2 ศึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่ อให้ได้ข้อมูลในแนวเชิงลึกและมีความ
หลากหลายมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
กองบญัชาการกองทพัไทย 
 

10. กติติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์เร่ือง “ปัจจยัส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการท างาน ภายใตส้ถานการณ์ 

COVID–19 ท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานในองค์การ กรณีศึกษา ส านกังานปลดับญัชีทหาร 

กองบญัชาการกองทพัไทย” ฉบบัน้ี ได้จดัท าจนประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี ด้วยความ

เมตตาจากบุคคลหลายๆท่าน ผูว้จิยัจึงขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าปรึกษามา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ปิยะวิทย ์ทิพรส อาจารยท่ี์ปรึกษาในการท าวิจยั ท่ีได้ให้คว ามรู้

ค าแนะน า ขอ้ช้ีแนะในการจดัท ารูปเล่มเก่ียวกบัการท าสารนิพนธ์ ตลอดจนการให้ค  าปรึกษาและ

การตรวจแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด และคณาจารย ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑิต ท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะ แนวคิด ทฤษฎี ในการจดัท าสารนิพนธ์เล่มน้ีจนเสร็จสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ส านกังานปลดับญัชีทหาร กองบญัชาการ

กองทพัไทย ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการท าวิจยั เก็บขอ้มูล และให้ก าลังใจ ตลอดระยะเวลาการ

ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ตลอดจนทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึง

เป็นอย่างยิ่งท่ีได้รับความช่วยเหลือจนกระทั้งสารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผูว้ิจยัขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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