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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมีผลต่อความผูกพนัของ
พนักงานในองคก์าร กรณีศึกษา บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน)ส านักงานใหญ่  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานในองคก์าร และ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัของพนักงานในองค์การ 
บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)ส านักงานใหญ่ เป็นพนักงานประจ าบริษทั บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 400 คน การวิจัยในคร้ังน้ีได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Independent sample t-test ค่าสถิติ F-test 
(ANOVA) และค่าประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ Pearson Correlation Coefficient 

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง รายได ้
และอายุการท างานท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานในองคก์รไม่แตกต่างกนั 
และคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัของพนักงานในองคก์ร มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น
อย่างมีนัยส าคัญสถิติท่ีระดับ 0.01 กรณีศึกษา บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรบุคคลมาก
ข้ึนเพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนองคก์รให้ เป็นตามท่ีเป้าหมายท่ีหน่วยงานคาดหวงัแน่นอนว่าหน่วยงานท่ีประสบ
ความส าเร็จได ้ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่การท างานของบุคลากรใน
องคก์รซ่ึงสามารถน าไปสู่การสร้างความผูกพนัท่ีดีต่อองคก์รเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างานของบุคลากรอีกดว้ย 
 “บุคลากร” หรือ พนักงานถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อองค์กรท่ีจะท าให้
องคก์รประสบความส าเร็จ บรรลุถึงเป้าหมายขององคก์รได ้ดงัค  ากล่าวท่ีกล่าวไวว้่า “คนนั้นเป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งขององคก์ร สามารถสร้างคุณูปการแก่องคก์รอย่างมหาศาล”(สุรชยั แกว้พิกุล
,2552) เม่ือคนตอ้งท างานในท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสมท าใหเ้กิดความสุข
ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความมัน่คงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
และสุขภาวะทางสังคม ( กองสวสัดิการแรงงาน, 2547 : 18) พนกังานตอ้งมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีดีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานและการท่ีพนกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี กส่็งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รต่อไป 
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร กรณีศึกษา บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั
(มหาชน)ส านักงานใหญ่ เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลไปปรับใช้ในการ
แกปั้ญหา ปรับปรุงนโยบาย โดยใหค้วามส าคญัและส่งเสริมคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังาน
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน)ส านักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดขวญัและก าลงัใจ รวมถึงสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน เสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์กร ลดปัญหาการขาดแคลนบุคคลกร
เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รตลอดจน
พฒันาองคก์รใหก้า้วต่อไป 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อต่อความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัของพนกังาน
ในองคก์ร 
3.  สมมติฐานการวจิัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานในองคก์รไม่
แตกต่างกนั 



 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร
ไม่สมัพนัธ์กนั 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีมาใชใ้นการวางแผนพฒันาบุคลากรในองคก์ร ใน
เร่ืองส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของบริษทับ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
        2.สามารถน าผลท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารองค์กรในการ
ก าหนดนโยบายและวิธีการในการปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานให้พนักงานมี
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดียิง่ข้ึน 
        3.สามารถเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจไดค้น้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน
และความผกูพนัต่อองคก์ร 
5. แนวคดิ ทฤษฏี เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 5.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 Walton (1973 อา้งใน กษมา ทองขลิบ,2550) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคคล วา่ประกอบดว้ยคุณสมบติั 8 ประการดงัน้ี 
 1.)  ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม(Adequate and Fair Compensation)คือ การท่ี
พนกังานไดรั้บผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน  
 2.)  ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ(Health and Safety at Workplace)คือการท่ี
พนกังานไดป้ฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีดี ไม่ไดส่้งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เส่ียงอนัตราย 
 3.)  โอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล(Opportunity for Human 
Capacity Development)คือ โอกาสในการเสริมสร้างและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน  
 4.)  โอกาสความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน(Opportunity for Job Security and 
Advancement)คือ พนกังานไดรั้บการส่งเสริมให้เพิ่มขีดความสามารถของตนเองมีแนวทางในการ
เล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน จนประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานใหเ้ป็นท่ียอมรับ 
  5.)  การมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (Participation Social 
integration)คือ พนกังานมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อหน่วยงาน เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร สามารถ
ปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จได ้สมาชิกใหก้ารยอมรับและร่วมมือกนัท างานดว้ยดี 
 6.)  สิทธิส่วนบุคคลในการท างาน (Rights at Work)คือ การท่ีพนกังานไดรั้บสิทธิในการ
ปฏิบติังานตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย และตอ้งเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั  



 7.)  การท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม (Work and Life) คือ พนกังานควรไดรั้บการจดั
เวลาในการท างานของตนเองใหเ้หมาะสม และมีความสมดุลกบับทบาทชีวิตของตนเอง 
 8.)  การท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม คือ การจดักิจกรรมการท างานใหค้วามร่วมมือใน
การท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม จะก่อใหเ้กิดความรู้สึกมีคุณค่า เห็นความส าคญัของงาน 

5.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 Allen and Mayer (1990 อา้งถึงใน ขนิษฐา เพิ่มชยั, 2550) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ร
โดยพิจารณาวา่ความผกูพนัต่อองคก์รนั้นออกมาใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 1.) ความผกูพนัดา้นความรู้สึก หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อ

ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวและมีการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัองคก์ร 

 2.) ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร หมายถึง ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร 

เน่ืองจากการไดรั้บผลตอบแทนแลกเปล่ียนในดา้นต่างๆในการคงอยูก่บัองคก์าร 

 3.) ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน หมายถึง ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รอนัเกิด

จากหนา้ท่ีหรือความรับผดิชอบต่างๆ ท าใหรั้บรู้วา่ตอ้งจงรักภกัดีและเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 

 5.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 พนิดา อร่ามจรัส (2552) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนักงานในกลุ่มบริษทัโทรีเซนไทย เอ
เยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานในกลุ่มบริษทัโทรีเซนไทย เอ
เยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 300 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) พนกังานในกลุ่มบริษทั มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 2) พนกังานในกลุ่มบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ ท่ีมี
เพศและอายงุานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รแตกต่างกนั 3)คุณภาพชีวิต
ในการท างานโดยรวมของพนกังานในกลุ่มบริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 
6. ขอบเขตการวิจัย 
 6.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานประจ าท่ีปฏิบติังานในบริษทั บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(ส านกังานใหญ่) 
 6.2 ดา้นเน้ือหา 
  ปัจจยัส่วนบุคคลตามแนวคิดของ Buchanan1974(อา้งใน สายพิณ สว่างจิต,2548)
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่งงานและประสบการณ์ในการท างาน 



 6.3 คุณภาพชีวิตในการท างาน ตามแนวคิดของWalton (1973 อา้งใน กษมา ทองขลิบ
,2550) ประกอบด้วย 8 ด้านได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านส่ิงแวดลอ้มท่ี
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล ดา้น
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม และดา้น
การท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ความผกูพนัต่อองคก์รของAllen and Mayer (1990 อา้งถึงใน 
ขนิษฐา เพิ่มชยั, 2550) ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นความรู้สึก ความผกูพนัดา้น
การคงอยูก่บัองคก์ร ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 
7. ระเบียบการวิจัย 
 7.1 กรอบแนวคิด 
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7.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 3.2.1 ประชากรและตวัอยา่ง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- ต าแหน่งงาน 
- ประสบการณ์การท างาน   

Buchanan  

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
1. ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 
2. ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บั

องคก์ร  
3. ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

Allen and Mayer  

 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใช้
ความสามารถของบุคคล 
4. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน 
5. ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและ
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 
7. ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม 
8. ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
Walton 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 



 7.2 ประชากรตวัอยา่ง          
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ พนกังานประจ าท่ีปฏิบติังานในบริษทั บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชา)ส านกังานใหญ่ การเลือกสุ่มตวัอย่างส าหรับงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้
การสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability sampling ) ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
(Convenience Sampling)โดยเลือกเก็บตวัอยา่งเฉพาะผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในการวิจยัคร้ังน้ีจนครบทั้งหมด 400 ชุด 
 7.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย ลกัษณะของแบบสอบถามปลายปิด ซ่ึงค าถามไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
                  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างาน โดยมีลกัษณะค าถาม
แบบเลือกตอบ (Check List) จ  านวน 6ขอ้ 
                 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานแบ่งเป็น 8ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2) ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3) ดา้น
โอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล 4) ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงใน
การท างาน 5) ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 6) ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 7) ดา้นการ
ท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม 8) ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประกอบดว้ยค าถาม
จ านวน 24 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating scale) 
      ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  
1) ดา้นความรู้สึก 2) ดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร 3) ดา้นบรรทดัฐาน ซ่ึงประกอบดว้ยจ านวน 9 ขอ้ เป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating scale) ซ่ึงส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยทุกค าถาม
เป็นค าถามเชิงบวก มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

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



 โดยมีการจดัระดบัของค่าคะแนนเฉล่ียโดยใชสู้ตรหาความกวา้งของอตัราภาคชั้นตามท่ี 
(Yamane,1973) ดงัน้ี  อธิบายไวว้า่ 

 ความกวา้งของอตัราภาคชั้น = 
ขอ้มูลท่ีมีคา่สูงสุด   ขอ้มูลท่ีมีคา่ต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

     = 
   

 
 

     = 0.80 
เกณฑก์ารใหช่้วงคะแนนแบบสอบไดด้งัน้ี 
4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดบัความเห็นดว้ยมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดบัความเห็นดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดบัความเห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดบัความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

8. สรุปผลการวจัิย 
 8.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)
ส านกังานใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 มีอายรุะหว่าง25-
30 ปี จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน  282 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.5 ต  าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนกังานจ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.8 และมีอายุการ
ท างาน 1-5ปี จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 
 8.2 ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานในองคก์ร กรณีศึกษา 
บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่   

พบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานบริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน)
ส านักงานใหญ่  ในภาพรวมประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม,  
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ, ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถ
ของบุคคล, ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน, ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน,  
ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน, ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม และดา้นการท างาน
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยูใ่นระดบัมาก 

8.3 ระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัของพนักงานในองคก์ร กรณีศึกษา บริษทั บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)ส านักงานใหญ่ พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่  ในภาพรวมประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่  



ความผกูพนัดา้นความรู้สึก ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

8.4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานใน

องคก์ร บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ไม่แตกต่างกนั 
จากผลวิเคราะห์พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่ง

งาน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัขององคก์รไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานที่ 2  ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานต่อความผูกพนัของ
พนกังานในองคก์ร จากผลวิเคราะห์ พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัของพนกังาน
ในองค์กรมีความสัมพันธ์กันในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีระดับ
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
9. อภิปลายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ของพนกังานในองคก์ร กรณีศึกษา บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่  

9.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่ง อายุการท างานท่ี
แตกต่างกนัของพนกังานบริษทับ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รไม่
แตกต่างกนั 

เน่ืองจากบริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ เป็นหา้งคา้ปลีกขนาด

ใหญ่ ท าให้เกิดความเขา้ใจและรับรู้ถึงกฎระเบียบขอ้บงัคบั  การปฏิบติัภารกิจ หนา้ท่ีและนโยบาย

ของผูบ้ริหารเป็นไปอย่างดี ทุกคนเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายขององคก์รไปในทิศทางเดียวกนั เช่น การ

ปรับเล่ือนต าแหน่งงาน การข้ึนเงินเดือน ทั้งในเร่ืองความเป็นอยูก่ารเติบโตหนา้ท่ีในการงาน ท าให้

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร ซ้ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

9.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองค ์กรณีศึกษา
บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่  

การพิจารณาดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน)
ส านกังานใหญ่ ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการท างานกบับุคคลอ่ืน แสดงให้เห็นถึงการท างาน การเอาใจใส่จากผูร่้วมงานและ



ผูบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ และรองลงมาเป็นดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีการจดักิจกรรม
เพื่อสาธารณะประโยชน์และความภูมิใจท่ีไดท้  างานในองคก์รแห่งน้ี ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ 
การเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ยความยุติธรรม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีความกา้วหนา้ ดา้นโอกาสท่ี
ไดรั้บองคก์รมีการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนกังานทุกคนและทุกต าแหน่งงานมีการเรียนรู้และ
พฒันาทกัษะของตน ดา้นการด าเนินชีวิตโดยรวมแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการท างานไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต ดา้นสิทธิส่วนบุคคลการไดรั้บการเสมอภาคในการปฏิบติังาน ดา้น
สภาพแวดล้อมในการท างานแสดงให้เห็นถึงสถานท่ีมีความพร้อมในการท างานมากเพียงใด 
มาตรการในการป้องกันโรคปัจจุบนัท่ีก าลงัระบาดอย่างเหมาะสมพอสมควร และสุดทา้ยด้าน
ค่าตอบแทนท่ียติุธรรม แสดงใหเ้ห็นถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 

การพิจารณาดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ ความผูกพนัดา้นความรู้สึก แสดงให้เห็นถึงว่า บริษทั พนักงานขององคก์รมี
ความรู้สึกได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีความภาคภูมิใจ และพร้อมท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี 
รองลงมาคือ ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร พนกังานขององคก์รมีความตั้งใจ และยืนหยดัท่ี
จะท างานในองค์กรต่อไปจนกว่าจะถึงอายุเกษียณหรือเลิกจา้ง และสุดทา้ยคือ ความผูกพนัดา้น
บรรทดัฐาน พนกังานในองคก์รมีความยินดีท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี เพื่อช่ือเสียงขององคก์รและ
แมจ้ะเป็นงานท่ีนอกเหนือจากความรับผดิชอบกต็าม 

ผลการวิจยัพิจารณาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนั

ต่อองคก์ร พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทุกดา้น ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดง

ให้เห็นว่า หากพนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี ก็จะส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ร ซ้ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้แต่จะสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พนิดา อร่าม

จรัส (2552) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานในกลุ่มบริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานในกลุ่มบริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 300 คน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) พนกังานในกลุ่มบริษทั มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีโดยรวมอยู่ในระดบัสูง 2) พนกังานในกลุ่มบริษทั โทรีเซนไทย เอ

เยนตซี์ส์ ท่ีมีเพศและอายงุานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รแตกต่างกนั 3)

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร

โดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 



10. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมีผลต่อ

ความผูกพนัของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษา บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)
ส านกังานใหญ่ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานให้เพิ่มข้ึน จากผลการวิจยัคุณภาพชีวิตใน

การท างานยงัมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผกูพนัขององคก์ร ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริม

และสนบัสนุนใหพ้นกังานในองคก์รเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน โดยมุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ในการท างานในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นค่าตอบแทนในการท างานท่ีเหมาะสมและยติุธรรมท่ีอยู่

ในระดับปานกลาง เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

ส่งผลให้เกิดความผูกพนัต่อองคก์รมากยิ่งข้ึน น าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุ

จุดมุ่งหมายขององคก์รได ้

11. กติติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความกรุณาช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ศิวะนนัท ์ ศิวพิทกัษ ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ ติดตามความกา้วหนา้ แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท าสารนิพนธ์ ท าให้สารนิพนธ์มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ นอกจากน้ีขอขอบพระคุณพนกังานบ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ ทุกๆท่านท่ีให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือใน
การเกบ็ขอ้มูลเป็นอยา่งดี  

คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์น้ีผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา มารดาและครอบครัวท่ีใหค้วาม

สนบัสนุนเป็นก าลงัใจและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผูว้ิจยัเสมอมา ตลอดคณาจารยท่ี์ประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาความรู้ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
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