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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
บริษัท ท่าอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) 

 
นายพงษ์เทพ เงาะด่วน1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชพี2 

 
บทคัดย่อ 

 
 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) กลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน จํานวน 300 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือ ในการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมติฐานโดย
สถิติ Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant Differenceและค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สันท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคล ด้านสิทธิของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน ๆ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การในด้านความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้า ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก และด้านความปรารถนาอย่าง
แรงกล้า อยู่ในระดับมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ตําแหน่งงาน เงินเดือน อายุงาน ท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน และคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ:   คณุภาพชีวิตการทํางาน   ความผูกพันต่อองค์การ 

 
RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF WORK LIFE AND ORGANIZATIONAL 

ENGAGEMENT AMONG STAFF OF AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY 
LIMITED HEAD OFFICE (Don MUEANG) 

 
Mr. Pongtep  Ngoaduon and Assistant Professor Dr.Khemaree  Rugchoochip 

 
ABSTRACT 

 
 The independent study was conducted to investigate the level of quality of work life and 
organizational engagement, the factors that affected the quality of work life and the level of relationship 
between the quality of work life and organizational engagement among the staff of the Airports of Thailand 
Public Company Limited Head Office (Don Mueang). The sample of the study comprised 300 staffs. The data 
were collected through the application of questionnaires, and were analyzed using descriptive statistics 
consisting of Percentage, Means, Standard Deviation, as well as the test of hypothesis using Independent 
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Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference, and Pearson’s Correlation Coefficient with the 
confident level at 95%. 
 The results of the study showed that the quality of work life of the staff in the aspects of 
adequate and fair compensation, safe and healthy environment,advancement, job security,possibility of 
growth, efficiency improvement, and benefits were at the moderate level, but the aspects of social 
integration, total life space, and social usefulness were at the high level. Moreover, the level of 
organizational engagement among the staff in the aspects of extreme confidence, attempts of doing any 
work with total dedication, and high intention were at the high level. 
 The results of hypothesis testing demonstrated that different gender, age, level of education, 
marital status, salary, work experience made no differences in the quality of work life, and the quality of 
work life had a positive relationship with the organizational engagement among of staff at 0.05 level of 
significance. 
Keywords:  quality of work life, organizational engagement 
 
บทนํา (Introduction) 
 การท่ีจะประสบความสําเร็จสําเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์การได้นั้น ต้องมีปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ
เพ่ือท่ีจะพร้อมทําการแข่งขันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันซ่ึงในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากท้ังในเรื่อง
ของนวัตกรรมเทคโนโลยีสาระสนเทศระบบสื่อสารและอื่น ๆ อีกมากมายจึงทําให้องค์การทุกองค์การจะต้องมีการพัฒนาเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้องค์การมีความแข็งแกร่งต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน และส่ิงท่ี
สําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให้องค์การประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์การและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันของสภาพเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันคือ ทรัพยากรบุคคลขององค์การ จะต้องมีรู้ความสามารถ
ทุกองค์การจึงต้องมีการคัดสรรเลือกบุคคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การท่ีมีความรู้ความสามารถและนํามาอบรมต่อยอด
พัฒนาบุคคลากรขององค์การให้มีความรู้ความสามารถ  และในขณะเดียวกันองค์การก็ต้องทําให้บุคคลากรมีความพอใจในการ
ทํางาน และสร้างแรงจูงใจให้ทําเกิดมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มุ่งม่ันในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  
 คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นลักษณะการทํางานท่ีทําให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกเป็นสุขจากสภาพท่ีตนเองได้รับ
ในขณะปฏิบัติงาน เป็นลักษณะความพอใจของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่องานของตน ซ่ึงมีความสําคัญต่อองค์การมากและยังแสดงให้
เห็นถึงความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกความภูมิใจ การยอมรับและยึดม่ันใน
จุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ขององค์การ  อันเป็นผลให้บุคคลเต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ  
ตลอดจนมีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป 
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)เป็นการทําธุรกิจประเภทการให้บริการ การให้เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือทํา
ธุรกิจภายในท่ีเกี่ยวกับสายการบินหรือไม่เกี่ยวกับสายการบินบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)ได้กําหนด
วิสัยทัศน์ กล่าวคือ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในปัจจุบัน ทอท. มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ ในการดําเนินงาน จึงทําให้บุคลากรทุกคนจะต้องมีการพัฒนาเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้บุคลากรขององค์การให้มีความเป็นมืออาชีพเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
องค์ให้ก้าวหน้าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันของสภาพเศรษฐกิจในโลก
ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญอย่างมาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) จึงได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล และถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่า เป็นสิ่งท่ีขับเคลื่อนให้ ทอท. ประสบ
ความสําเร็จได้อย่างย่ังยืน ทําให้ ทอท. ต้องหันกลับมาให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล มีคัดสรรบุคลากรในการเข้ามา
ทํางานรวมถึงมีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคคลากรในองค์การมีความรัก
ใคร่สามัคคีเป็นน้ําหนึ่งเดียวกัน และจูงใจรักษาให้อยู่กับองค์การไปตลอด เปรียญเสมือนเป็นบ้านเป็นครอบครัวมีความสุขใน
การทํางานร่วมกัน ทอท. จึงมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจรวมถึงสิ่งจูงใจ สิ่งกระตุ้น 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรัก และมีจิตใจท่ีอยากอยู่กับองค์การ พร้อมท่ีจะทํางานทุ่มเท กําลังกายกําลังใจในทํางานอย่างมี
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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์การเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ทําให้องค์การ
เจริญเติบโตไปข้างหน้าอย่างย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ทอท. สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานทอท. สํานักงาน
ใหญ่ (ดอนเมือง) 
 3.  เพ่ือศึกษาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ทอท. สํานักงานใหญ่ 
(ดอนเมือง) 
 
ประโยชนท่ี์จะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ทอท. สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) 
 2. ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ทอท. 
สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) 
 3. ทําให้ทราบถึงระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ทอท. สํานักงานใหญ่ 
(ดอนเมือง) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย(Research Methodology) 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใช้ในการค้นคว้าอิสระคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
(ดอนเมือง) จํานวน 1,159 คน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณกรณีทราบจํานวน
ประชากร ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 300 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา   
  2.1 ตัวแปรอิสระประกอบด้วย 2 ส่วน คือปจัจัยส่วนบุคคลและด้านคุณภาพการทํางานประกอบด้วย 
   2.1.1 ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
   2.1.2 ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
   2.1.3 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
   2.1.4 การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 
   2.1.5 การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
   2.1.6 สิทธิของพนักงาน 
   2.1.7 ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน 
   2.1.8 ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  2.2 ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์การ  ได้แก่  
   2.2.1 ความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้า 
   2.2.2 ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก 
   2.2.3 ความปรารถนาอย่างแรงกล้า 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  3.1 ระยะเวลาท่ีใช้ทําการเก็บข้อมูล ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย  เพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพสมรส  ระดับตําแหน่งงาน อัตราเงินเดือน  อายุ
การทํางาน  ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ทอท. สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง)ท่ีแตกต่างกัน 
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 2. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ทอท. สํานักงานใหญ่ 
(ดอนเมือง) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด 
 
วิธีการวิเคราะห์ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาวิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามที่
สอบถามจากกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งได้ 3 ส่วนดังนี้ 
 1.  ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มประชากรและการ
กระจายของข้อมูล 
 2. ค่า t-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกเป็น 2 กลุ่ม  
 3. ค่า F-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบความแปรปรวนของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกต้ังแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปและทดสอบ
รายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. การศึกษา 
 4. สถานภาพสมรส 
 5. ระดับตําแหน่งงาน 
 6. อัตราเงินเดือน 
 7. อายุการทํางาน 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
1. ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
2. ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
3. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
4. การพัฒนาสมรรถภาพบุคคล 
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
6. สิทธิของพนักงาน 
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน 
8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

ความผูกพันต่อองค์การ 
 

1. ความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้า 
2.  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท  
    ความพยายามอย่างมาก 
3.  ความปรารถนาอย่างแรงกล้า 
 
 

อ้างอิง :  ทฤษฎีของ Walton 1978 : (12 - 16) อ้างอิง : ทฤษฎีของ L. Porter และ F. J. Smith  (1970) 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion) 
ผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าพนักงาน ทอท. สํานักงานใหญ่ 
(ดอนเมือง) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนมากท่ีสุดมีอายุ 31 - 40 ปี มีระดับเงินเดือน 30,001 บาทข้ึนไปส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด เป็นพนักงานปฏิบัติการ และมีอายุงานในองคก์ารต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไป  
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร  ผลการศึกษาพบว่าพนักงาน ทอท. สํานักงานใหญ่ 
(ดอนเมือง)  ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทํางานอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยด้านท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในลําดับ
แรก คือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน และเม่ือพิจารณารายด้าน มีดังนี้ 
  1. คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอแล้วยุติธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
ด้านท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในลําดับแรกคือ ด้านงานท่ีได้รับเหมาะสมกับเงินเดือน 
  2. คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
ปานกลาง โดยด้านท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในลําดับแรกคือ ด้านมีการให้ความรู้แก่บุคลากรให้ตระหนักถึงความปลอดภัยการ
ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ 
  3. คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงานในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
โดยด้านท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในลําดับแรกคือ การเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีผ่านมาท่านได้รับการพิจารณาให้ได้รับการข้ึน
เงินเดือนท่ีเหมาะสม  
  4. คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
โดยด้านท่ีอยู่ในลําดับแรกคือ ด้านองค์การของท่านมีการเลือกสรรวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
  5. คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ในภาพรวม อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก โดยด้านท่ีอยู่ในลําดับแรก คือ ด้านบุคคลในหน่วยงานมีความเป็นมิตรต่อกันอย่างดี 
  6. คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสิทธิของพนักงานในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง  โดยด้านท่ีอยู่
ในลําดับแรกคือ องค์การของท่านมีนโยบายชัดเจน  
  7. คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน ๆ ในภาพรวม อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก โดยด้านท่ีอยู่ในลําดับแรกคือ ด้านท่านมีเวลาชีวิตตามบทบาทสามี ภรรยา บิดามารดาหรือบุตรท่ีดีได้  
  8. คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านท่ี
อยู่ในระดับแรกคือ ด้านองค์การของท่านได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญต่อสังคมโดยรวม  
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานในองค์การผลการศึกษาพบว่าพนักงาน ทอท. สํานักงานใหญ่ 
(ดอนเมือง)  ภาพรวมของความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ 
ด้านความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้า เม่ือพิจารณารายด้าน มีดังนี้ 
  1. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในด้านความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้า ในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยด้านท่ีอยู่ลําดับแรกคือ ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีความม่ันคง   
  2. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก  โดยด้านท่ีอยู่ในลําดับแรกคือ ด้านท่านทํางานอย่างเต็มท่ีเต็มกําลังเพ่ือองค์การ  
  3. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านท่ีอยู่ในลําดับแรกคือ ด้านท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การและจะทํางานกับองค์การแห่งนี้ตลอดไป  
 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) มีดังนี้ 
 1. ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ จําแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศ
หญิงไม่แตกต่างกัน โดยพบว่าความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (เพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย) 
 2. ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ จําแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกันในช่วง
อายุต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันในบางช่วงอายุ ในด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านผลตอบแทน
ท่ีพอเพียงและยุติธรรม 
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 3. ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ จําแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่าง
กันในระดับการศึกษาต่าง ๆ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน ในบางระดับการศึกษา ในด้าน 

3.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านผลตอบแทนท่ีพอเพียงและยุติธรรม 
3.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานกับชีวิตด้านอ่ืน 

 4. ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทํางาน เม่ือจําแนกตามสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกัน ในสถานภาพสมรส
ประเภทต่าง ๆ และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันในสถานภาพสมรสประเภทต่าง ๆ 
 5. ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทํางานเม่ือจําแนกตามตําแหน่งงานไม่แตกต่างกันในตําแหน่งงานประเภท
ต่าง ๆ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันในบ้าง ตําแหน่งงานในด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านผลตอบแทน
ท่ีพอเพียงและยุติธรรม 
 6. ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทํางาน เม่ือจําแนกตามระดับเงินเดือนไม่แตกต่างกันในระดับเงินเดือนต่าง ๆ 
และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกันในบางระดับของเงินเดือนในด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านผลตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม   
 7. ภาพรวมของคุณภาพชีวิตการทํางาน เม่ือจําแนกตามอายุงานในองค์การไม่แตกต่างกันในช่วงอ่ืน ๆ ของ
อายุงานในองค์การ แต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าแตกต่างกันในบางช่วงของอายุงานในองค์การในด้าน 
  7.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
  7.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
  7.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  
  7.4 คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านสิทธิของพนักงาน  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ท่า
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) มีดังนี้ 
 ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทท่า
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้าน มีดังต่อไปน้ี 

1. ด้านท่ีมีความสัมพันธ์ในลําดับแรก ในระดับปานกลาง คือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน  
2. ด้านท่ีมีความสัมพันธ์ในลําดับรองลงมาในระดับปานกลาง คือ ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
3. ด้านท่ีมีความสัมพันธ์ในลําดับสุดท้าย ในระดับตํ่า คือ ด้านสิทธิของพนักงาน  
4. อนึ่งทุก ๆ ด้านของคุณภาพชีวิตของการทํางานสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 
อภิปรายผล 
 1. เม่ือพิจารณา เร่ือง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การจะพบว่า  มีในการพิจารณาเป็นรายด้านนั้น ด้านความ
เชื่อม่ันอย่างแรงกล้าในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่เม่ือพิจารณาลงไปในรายด้านของด้านความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้า 
จะพบว่า ด้านท่ีท่านคิดว่าองค์การของท่านมีความม่ันคง (ค่าเฉลี่ย 4.29) และด้านองค์การของท่านมีศักด์ิศรีไม่ด้อยกว่า
องค์การอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 4.24) ล้วนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
ท่ี L. Porter และ F. J. Smith (1970) กล่าวถึงว่าความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้านั้นเป็นความเชื่อว่าองค์การนี้เป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด
ท่ีตนเองจะทํางานด้วยความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 2. ในส่วนผลการทดสอบความแตกต่างของความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ภาพรวมของคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน ระดับเงินเดือน และอายุงานในองค์การ ซ่ึงแสดงว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ไม่สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของอิสราภรณ์ รัตนคช
(2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงาน ศึกษา เฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ สถานภาพสมรส หน่วยงานท่ีปฏิบัติ การได้รับเกียรติบัตร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งท่ีทํางาน ภูมิลําเนา มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านการได้รับการพัฒนาศึกษา
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อบรมดูงานเพ่ิมเติมด้านวิชาชีพท่ีมีอยู่ปัจจุบัน ประสบการณ์ก่อนมาทํางาน การเป็นศิษย์เก่า และมีอาชีพเสริม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ สาเหตุท่ีผลการวิจัยไม่สอดคล้อง เพราะเป็นการศึกษาในองค์การท่ีแตกต่างกัน 
 3. ผลการค้นคว้าอิสระในด้านคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้าน
ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือทํางานร่วมกัน  
ด้านสิทธิของพนักงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง แต่ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน ๆ และด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอิสราภรณ์ รัตนคช (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ปฏิบัติงาน: ศึกษา เฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยรวมบุคลากรเห็นด้วยอยู่
ในระดับปานกลาง และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อม
และถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และใช้ความสามารถของตัวเอง  ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงใน
การทํางาน ด้านความสัมพันธ์อันมีในการทํางานร่วมกัน และด้านลักษณะการบริหาร  บุคลากรเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
ส่วนด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว และด้านความภูมิใจในองค์การท่ีมีคุณค่าทางสังคม  บุคลากรเห็น
ด้วยอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะเป็นไปตามที่ เวลตัน (Welton,1978 : 12-16, อ้างถึงในธนาสิทธ์ิ เพ่ิมเพียร, 2552 : 107-
110) ได้กล่าวว่าบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานต้องมีข้อบ่งชี้ต่าง ๆ ใน 8 ด้าน เป็นเกณฑ์ตัดสิน คือ 

1. การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
2. สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
3. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
4. การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
6. สิทธิของพนักงาน 
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน 
8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 4. ผลการค้นคว้าอิสระในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยทุก ๆ ด้านของคุณภาพชีวิตการทํางานสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ น้อยนคร (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางาน
กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ี
พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การทุกด้าน ท้ังนี้เพราะเป็นไปตามแนวคิดของ Burke 
Institute ท่ีกล่าวถึงส่วนประกอบสําคัญท่ีทําให้เกิดความผูกพันของพนักงาน โดยการนําปัจจัยท่ีเรียกว่า Employee 
Engagement Index (EEI) TM มาเป็นปัจจัยในการวัดความผูกพันของพนักงาน ซ่ึงในแต่ละปัจจัยจะมีหัวข้อต่าง ๆ ท่ีใช้เป็น
ประเด็นเพ่ือวัดความผูกพันของพนักงาน เช่น ในด้านองค์การจะเป็นคําถามท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้นํา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อ่ืน ๆ ท่ีจัดให้ โดยปัจจัยในด้านต่าง ๆ จะนําไปสู่ความผูกพันของพนักงาน และผลความผูกพันของพนักงานดังกล่าวจะแสดง
ออกมาในลักษณะของผลการดําเนินงานของพนักงานและองค์การ การคงอยู่ของพนักงานในองค์การ ความจงรักภักดีของ
ลูกค้า และความสามารถในการทํากําไร 
 5. ผลการค้นคว้าอิสระในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน และด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และพฤติกรรมมีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับความผูกพัน
ต่อองค์การหาพนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธินี เดชะตา (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานศึกษาเฉพาะบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) นั้น คุณภาพชีวิตท่ีมี
ความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันท่ีมีต่อองค์การพนักงาน มีด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมด้วย ดังนั้น ด้านของ
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีจะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญ่ (ดอนเมือง) ให้เพ่ิมข้ึน คือ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมและด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน 
ด้วยเหตุผลท่ีว่า การท่ีพนักงานจะมีขวัญและกําลังใจในการทํางานเพิ่มข้ึน เป็นเหตุให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
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ท่ีพนักงานทํางานอยู่ ย่อมอยู่ท่ีการมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการครองชีพ และความรู้สึกว่าค่าตอบแทนท่ีได้กับความสามารถและ
ความพากเพียรในการทํางานของตนเป็นความยุติธรรมท่ีตนสมควรได้รับ ส่วนด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน
นั้น พนักงานย่อมมีความคิดว่า ชีวิตท่ีมีความสุขมีแต่ด้านการทํางานด้านเดียว  แต่ยังต้องมีชีวิตด้านอ่ืนเป็นชีวิตของครอบครัว 
และการพักผ่อนส่วนตัวด้วย ดังนั้น การท่ีพนักงานสามารถจัดสรรเวลาในในการทํางานและเวลาสําหรับครอบครัวและส่วนตัว
ได้อย่างเหมาะสม โดยองค์การเปิดโอกาสและยินยอมสนับสนุนการกระทํา ดังกล่าว ย่อมทําให้พนักงานเกิดความรักและผูกพัน
ต่อองค์การมากย่ิงข้ึน จึงควรท่ีองค์การจะเพ่ิมความผูกพันท่ีพนักงานมีต่อองค์การ โดยการให้ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรมและให้พนักงานสามารถสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืนได้อย่างราบร่ืน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการค้นคว้าอิสระ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานฯ ด้านท่ีมีความสัมพันธ์ในระดับตํ่าสุด คือ ด้านสิทธิของพนักงาน ดังนั้น ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ซ่ึงอาจเป็นผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) จึงควรให้ความสนใจใน
การปรับปรุงเพ่ิมพูนสิทธิของพนักงานเพ่ือการเพิ่มค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฯ ให้สูงข้ึน 
 2. ในด้านผลการค้นคว้าอิสระ เร่ือง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ พบว่า ในลักษณะรายด้านของความ
เชื่อม่ันอย่างแรงกล้านั้น ด้านท่านคิดว่าองค์การของท่านมีความม่ันคง และด้านขององค์การของท่านมีศักด์ิศรีไม่ด้อยกว่า
องค์การอื่นล้วนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดจากการตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นพนักงานของบริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) จึงควรท่ีผู้บริหารบริษัทฯ พึงต้องบริหารบริษัทให้รักษาความเชื่อม่ันอย่างแรง
กล้าของพนักงานในประเด็นดังกล่าวอย่างมิให้เสื่อมคลายลงในอนาคต 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) เพ่ือทราบทราบถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทฯและเพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานบริษัทฯ แต่ยังไม่ได้ศึกษาว่าในส่วนของระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การและปัจจัยได้ท่ีเป็นตัวแปรอิสระท่ีเป็นคุณภาพชีวิตการทํางานตัวแปรใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานฯ ในลําดับสูงตํ่ามากน้อยกว่ากันเพ่ือประโยชน์ท่ีผู้นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้นว่า ผู้บริหารบริษัท จะได้
ดําเนินนโยบายและมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมความผูกพันต่อองค์การฯของ
พนักงาน 
 
บทสรุป (Conclusion) 
 ผลการศึกษาพบว่าพนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40ปี มีระดับเงินเดือน 30,001 
บาทขึ้นไปส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด เป็นพนักงานปฏิบัติการ และมีอายุงานในองค์การตั้งแต่ 6 ปี
ข้ึนไป ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านสิทธิของ
พนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับ
ชีวิตด้านอ่ืน ๆ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับมาก สว่นระดับความผูกพันของพนักงานในองค์การใน ด้านความ
เชื่อม่ันอย่างแรงกล้าด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า อยู่ในระดับมาก 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ตําแหน่งงาน เงินเดือน อายุงาน ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน และคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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