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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานและระดับความผูกพัน
ในองค์กรของพนักงานรายวันในบริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
จานวน 286 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test และ และวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way Analysis of Variance)
ผลการศึก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ ชาย อายุ 21-30 ปี มีระดับ
การศึก ษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และ มีระยะเวลาปฏิบตั ิ งาน 4-6 ปี เมื่อวิเคราะห์ระดับ
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานรายวันในบริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จากัด ทั้ง 8 ด้าน พบว่า
1) ด้านรายได้ และผลประโยชน์ตอบแทน พนักงานมีเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับตาแหน่งปริ มาณ
งานและหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบนั 2) ด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพ บริ ษทั ให้การสนับสนุ น การ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็ นอย่างดี 3) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน บริ ษทั มีระบบ
การประเมิน ผลการทางานของพนัก งานอย่างเป็ นธรรมและมีประโยชน์ 4) ด้านสังคมสัมพัน ธ์
บริ ษทั ให้เกียรติพนักงานทุกคน โดยไม่คานึงถึงตาแหน่ง 5) ด้านลักษณะการบริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา
ให้อานาจแก่พนักงานเต็มที่ ในการตัด สิ นใจ ดาเนิ น กิจกรรมต่ างๆ ภายใต้ค วามดูแลรับผิด ชอบ
6) ด้านภาวะอิสระจากงาน จะต้องนางานไปทาต่อที่บา้ น หรื อต้องมาทางานในวันหยุด 7) ด้านความ
ภูมิใ จในองค์ก าร ด้านความภูมิ ใจในองค์ก าร 8) ด้า นการประจัก ษ์ต น พนัก งานมีส่ ว นท าให้
หน่วยงานประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย หรื อตามแผนงานที่กาหนดไว้
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ความผูก พัน ในองค์ก รของพนัก งานรายวัน ในบริ ษัท ยูนิ ลีเ วอร์ ไทย โฮลดิ้ ง จ ากัด
ทั้ง 3 ด้าน พบว่า 1) ด้านความรู้สึกเป็ นหนึ่งเดียวกับบริ ษทั พนักงานคิดเสมอว่าพนักงานเป็ นเจ้าของ
หรื อเป็ นตัว แทนบริ ษทั 2) ด้านความตั้งใจที่จะทุ่มเทการทางาน พนักงานต้องลาออกจากบริ ษ ัท
พนักงานไม่รู้สึกสูญเสียอะไรเลย 3) ด้านความปรารถนาที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ในบริ ษทั ต่อไป พนักงาน
อยากลาออกจากงาน แต่ทางเลือกในการเปลี่ยนงานใหม่มีน้อย พนักงานจึงยังทางานกับบริ ษ ัท
ต่ อไ ปแ ละแ ม้ พ นั ก ง าน จ ะท า งา น ที่ ไ หน ๆ พ นั ก ง า นก็ สาม า ร ถท า งา น ได้ ดี เช่ น กั น
ความสัมพันธ์ร ะหว่างคุณ ภาพชี วิ ตการทางานกับความผูกพันต่ อองค์ก รของพนัก งาน
รายวันในบริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จากัด พบว่า ความสัมพันธ์ ด้านของคุณภาพชีวิตการทางาน
กับความผูกพัน ในองค์การ ด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านความรู้สึก
เป็ นหนึ่งเดียวกับบริ ษทั อีกทั้งด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับด้านความตั้งใจที่จะทุ่มเททางานเพื่อบริ ษทั และด้านการประจักษ์ตน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ด้านความรู้สึกเป็ นหนึ่งเดียวกับบริ ษทั
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาพบว่า พนักงานได้รับมอบหมายงานเกินอัตรา จนทาให้ตอ้ งนา
งานไปทาต่อที่บา้ นบ่อยครั้ง หรื อต้องมาทางานในวันหยุด จึงไม่มีเวลาส่วนตัวของตัวเอง ก่อให้เกิด
ความเครี ยดในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นการปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่มีคนตรวจสอบการ
ทางานอย่างใกล้ชิด จึ งทาให้ ง านนั้น อาจออกมาไม่มีประสิ ทธิ ภ าพเท่ าที่ ค วร จึ งเป็ นปั ญ หาให้
พนักงานอยากลาออกจากงาน ดังนั้น องค์กรควรปรับปรุ งการจ่ายงานหรื อจัดสรรปั นส่ วนให้แก่
พนักงานแต่พอควร ไม่มากจนเกินไป นอกจากนั้นมอบหมายให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานคอย
ควบคุมการปฏิบตั ิงานของพนักงานและการตรวจสอบงานอย่างใกล้ชิด เพื่อประสิ ทธิภาพทั้งในตัว
พนัก งานและชิ้น งานให้มีคุณ ภาพ และสร้ างทัศนคติให้พนัก งานมีค วามเชื่อมัน่ และการยอมรั บ
เป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทางาน
เพื่อองค์การและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาสมาชิกภาพขององค์การไว้
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