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ภาพผนวก ก                                                                                    

ตารางความสัมพันธ (Correlation) ยอย 

ตารางท่ี ก.1 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) กับตัว
แปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานรายไดและผลตอบแทน 

ตัวแปรดานรายไดและผลตอบแทน 1 2 3 4 5 

1. ความผูกพันตอองคกร เฉล่ีย (OCQ) 1     

2. คาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงาน (b1) .322** 1    

3. คาตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถ (b2) .306** .669** 1   

4. คาตอบแทนทําใหมีมาตรฐานดํารงชีพ (b3) .366** .496** .522** 1  

5. ไดรับสิทธิประโยชนเต็มท่ี (b4) .304** .292** .219** .252** 1 

**P < .01 

จากตารางท่ี ก.1 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ย
ของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานรายไดและผลตอบแทน (QWL1) ทุกตัวแปร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
 

ตารางท่ี ก.2 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) กับตัว
แปรทัศนคติเกีย่วกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานสภาพแวดลอมปลอดภัย และสงเสริม
สุขภาพ 

ตัวแปรดานสภาพแวดลอมปลอดภัย  
และสงเสริมสุขภาพ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1. ความผูกพันตอองคกร เฉล่ีย (OCQ) 1     
2. การมีเคร่ืองมือปองกันอุบัติเหต ุ(b5) .310** 1    

3. การมีแสงสวาง อุณหภูมิ และปจจยัแวดลอมทาง
กายภาพที่เหมาะสมกับงาน (b6) 

.367** .414** 1   

4. งานมีคุณคาและความหมายตอชีวิต (b8) .347** .173** .226** 1  
5. งานไมทําใหเกิดความเครียดมาก (b7) .146* .150** .214** .042 1 

*P < .05, **P < .01 
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จากตารางท่ี ก.2 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ย
ของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานสภาพแวดลอมปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ โดยตัวแปรการมีเคร่ืองมือปองกัน
อุบัติเหต ุ(b5) การมีแสงสวาง อุณหภูมิ และปจจยัแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมกบังาน (b6) 
และงานมีคุณคาและความหมายตอชีวิต (b8) มีความสัมพันธท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 แตตัวแปรงาน
ไมทําใหเกิดความเครียดมาก (b7) มีความสัมพันธเชิงบวกท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05  
 
ตารางท่ี ก.3 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) กับตัว
แปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ 

ตัวแปรดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ 1 2 3 4 5 

1. ความผูกพันตอองคกร เฉล่ีย (OCQ) 1     
2. งานทําใหมีทักษะเพิ่มข้ึน (b9) .384** 1    

3. โอกาสในการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ (b11) .343** .349** 1   
4. การไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี (b12) .401** .360** .339** 1  
5. การไมถูกควบคุมการทํางานจนอึดอัด (b10) .143* -.125* -.016 -.015 1 

*P < .05, **P < .01 

จากตารางท่ี ก.3 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ย
ของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ โดยตัวแปรงานทําใหมีทักษะเพิม่ข้ึน (b9) โอกาสในการ
เพิ่มพูนความรูและประสบการณ (b11) และการไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี (b12) มี
ความสัมพันธท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 แตการไมถูกควบคุมการทํางานจนอึดอัด (b10) มี
ความสัมพันธเชิงบวกท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 
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ตารางท่ี ก.4 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) กับตัว
แปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน  

ตัวแปรดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน 1 2 3 4 5 
1. ความผูกพันตอองคกร เฉล่ีย  (OCQ) 1     
2. โอกาสอันเทาเทียมในการเล่ือนตําแหนง (b13) .329** 1    
3. การมีตําแหนงรองรับความกาวหนา (b14) .360** .508** 1   
4. การไดรับการเตรียมความพรอมเพื่อตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

(b15) 
.342** .640** .724** 1  

5. .410** .526** .627** .656** 1 โอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมเพื่อความกาวหนา (b16) 

**P < .01 

จากตารางท่ี ก.4 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ย
ของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน (QWL4) ทุกตัวแปร ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 
 
ตารางท่ี ก.5 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) กับตัว
แปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานสัมพันธภาพในองคกร  

ตัวแปรดานสัมพันธภาพในองคกร 1 2 3 4 5 

1. ความผูกพันตอองคกร เฉล่ีย  (OCQ) 1     

2. การมีสวนรวมในการแสดงความเห็นอยางเต็มท่ี (b17) .292** 1    

3. การเล่ือนตําแหนงตามความสามารถ (b18) .231** .446** 1   

4. ผูบังคับบัญชาและเพ่ือรวมงานรับฟงขอคิดเห็น (b19) .367** .504** .396** 1  

5. .339** .342** .306** .387** 1 โอกาสการเขารวมกิจกรรมกบัเพื่อนรวมงาน (b20) 

**P < .01 

จากตารางท่ี ก.5 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ย
ของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานสัมพันธภาพในองคกร (QWL5) ทุกตัวแปร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
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ตารางท่ี ก.6 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) กับตัว
แปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานธรรมนูญในองคกร  

ตัวแปรดานธรรมนูญในองคกร 1 2 3 4 5 

1. ความผูกพันตอองคกร เฉล่ีย  (OCQ) 1     
2. พนักงานแสดงความคิดเหน็ไดเปดเผย (b21) .252** 1    

3. ระบบการใหรางวัลท่ีเปดเผยและเสมอภาค (b22) .365** .510** 1   
4. การไดรับการปฏิบัติอยางใหเกียรตแิละสมศักดิ์ศรี (b23) .393** .476** .629** 1  

5. .392** .230** .355** .397** 1 การไดรับความยุติธรรมเม่ือทําผิดพลาด (b24) 
**P < .01 

จากตารางท่ี ก.6 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ย
ของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานธรรมนูญในองคกร (QWL6) ในทุกตัวแปร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
 
ตารางท่ี ก.7 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) กับตัว
แปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิต
สวนตัว  

ตัวแปรดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน 
และชีวิตสวนตัว 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1. ความผูกพันตอองคกร เฉล่ีย  (OCQ) 1     

2. เวลาทํางานเหมาะสมกับปริมาณงาน (b25) .269** 1    
3. ภาระงานไมทําใหเครียด (b28) .283** .383** 1   
4. ปริมาณงานเรงดวนไมมากจนเกินกําลัง (b26) .169** .114* .339** 1  
1. การมีเวลาใหกบังานและครอบครัวอยางสมดุล(b27) .062 .210** .218** .496** 1 

*P < .05, **P < .01 

จากตารางท่ี ก.7 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ย
ของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ โดยตัวแปรเวลาทํางานเหมาะสมกับปริมาณงาน (b25) ภาระ
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ตารางท่ี ก.8 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) กับตัว
แปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความภูมิใจในองคกร 

ตัวแปรดานความภูมิใจในองคกร 1 2 3 4 5 
1. ความผูกพันตอองคกร เฉล่ีย  (OCQ) 1     
2. บริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคม (b29) .527** 1    
3. คุณคาของกิจการ (b31) .511** .536** 1   

4. การไดรับการยอมรับของกิจการ (b32) .545** .446** .420** 1  
5. พนักงานไมวจิารณบริษัทในทางลบ (b30) .319** .165** .109 .174** 1 

**P < .01 

จากตารางท่ี ก.8 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ย
ของระดับความผูกพันตอองคกร (OCQ) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความภมิูใจในองคกร (QWL8) ทุกปจจยั ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 
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ตารางท่ี ก.9 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) 
กับความผูกพนัตอองคกร (OCQ) ตัวแปรดานความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดํารงความเปน
สมาชิกภาพในองคกร (OCQ1) ในแตละปจจัย 

ตัวแปรดานความตองการอยางแรงกลาท่ีจะ 
ดํารงความเปนสมาชิกภาพในองคกร (OCQ1) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1. คุณภาพชีวิตในการทํางาน เฉล่ีย (QWL) 1     
2. ความภูมิใจท่ีเปนสวนหนึ่งขององคกร (C6) .457** 1    

3. ความมุงม่ันท่ีจะอยูกับองคกรภายใตสถานการณท่ี
ไมแนนอน (C9) 

.238** .113* 1   

4. ความยินดีท่ีไดทํางานกับองคกร (C10) .450** .492** .327** 1  
5. การเห็นอนาคตจากการยึดตดิกับองคกร(C11) .333** .185** .403** .255** 1 

**P < .01 

จากตารางท่ี ก.9 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (QWL) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรความผูกพันตอองคกร ดานความ
ตองการอยางแรงกลาท่ีจะดาํรงความเปนสมาชิกภาพในองคกร (OCQ1) ในทุกตัวแปรท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 
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ตารางท่ี ก.10 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) 
กับความผูกพนัตอองคกร (OCQ) ตัวแปรดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการ
ทํางานเพื่อประโยชนขององคกร (OCQ2) ในแตละปจจยั 

ตัวแปรดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม
อยางเต็มท่ีในการทํางานเพือ่ประโยชนขององคกร 

(OCQ2) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1. คุณภาพชีวิตในการทํางาน เฉล่ีย (QWL) 1      
2. การทุมเทใหความสําเร็จขององคกร (C1) .358** 1     
3. ความรูสึกภักดีตอองคกร(C3) .045 .020 1    
4. การยอมรับงานท่ีถูกมอบหมาย (C4) .184** .443** .084 1   
5. องคกรเปนแรงบันดาลใจใหสรางผลงาน(C8) .411** .427** .074 .336** 1  

6. การสนใจตออนาคตขององคกร (C13) .286** .365** .111* .351** .377** 1 

*P < .05, **P < .01 

จากตารางท่ี ก.10 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ีย
ของระดับคุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) สัมพันธกับตัวแปรความผูกพันตอองคกร ดานความ
เต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพื่อประโยชนขององคกร (OCQ2) เกือบทุก
ตัวแปรเชนการทุมเทใหความสําเร็จขององคกร (C1) การยอมรับงานท่ีถูกมอบหมาย (C4) องคกร
เปนแรงบันดาลใจใหสรางผลงาน (C8) และการสนใจตออนาคตขององคกร (C13) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 แตไมพบความสัมพันธกับตัวแปรความรูสึกภักดีตอองคกร (C3)  
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ตารางท่ี ก.11 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) 
กับความผูกพนัตอองคกร (OCQ) ดานความเช่ือม่ันอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานยิมของ
องคกร (OCQ3) ในแตละปจจัย 

ตัวแปรดานความเช่ือม่ันอยางสูงในการยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคกร (OCQ3) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1. คุณภาพชีวิตในการทํางาน เฉล่ีย (QWL) 1      
2. ทัศนคติวาองคกรเปนท่ีนาทํางาน (C6) .561** 1     
3. คานิยมสวนตัว สอดคลองกับความตองการ

ขององคกร (C5) 
.319** .343** 1    

4. การยอมรับนโยบายเกี่ยวกับลูกจางของ
องคกร(C12) 

.220** .137* .004 1   

5. ความเล่ือมใสตอองคกรในฐานะท่ีเปน
องคกรท่ีดีท่ีสุด (C14) 

.449** .465** .320** .216** 1  

6. .270** .365** .212** .061 .414** 1 ทัศนคติตอการตัดสินใจเลือกทํางานกับ
องคกร (C15) 

*P < .05, **P < .01 

จากตารางท่ี ก.11 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ีย
ของระดับคุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) มีความสัมพันธเชิงบวกกบัตัวแปรความผูกพันตอ
องคกร ความเชื่อม่ันอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร (OCQ3) ในทุกตวัแปร 
ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 
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ตารางท่ี ก.12 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) กับตัวแปรคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานรายไดและผลตอบแทน 

ตัวแปรดานรายไดและผลตอบแทน 1 2 3 4 5 
1. อายุการทํางาน (WY) 1     
2. คาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงาน (b1) .116* 1    
3. คาตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถ (b2) .071 .669** 1   
4. คาตอบแทนทําใหมีมาตรฐานดํารงชีพ (b3) -.050 .496** .522** 1  
5. ไดรับสิทธิประโยชนเต็มท่ี (b4) .083 .292** .219** .252** 1 

*P < .05, **P < .01 

จากตารางท่ี ก.12 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ีย
ของอายุการทํางาน (WY) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายได
และผลตอบแทนเฉพาะตัวแปรคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงาน (b1) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 
แตไมพบความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนอาทิคาตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถ (b2) คาตอบแทน
ทําใหมีมาตรฐานดํารงชีพ (b3) และไดรับสิทธิประโยชนเต็มท่ี (b4)  
 
ตารางท่ี ก.13 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับอายกุารทํางาน (WY) กับตัวแปร
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานสภาพแวดลอมปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ 

ตัวแปรดานสภาพแวดลอมปลอดภัย 
 และสงเสริมสุขภาพ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1. อายุการทํางาน (WY) 1     
2. การมีเคร่ืองมือปองกันอุบัติเหต ุ(b5) .065 1    
3. การมีแสงสวาง อุณหภูมิ และปจจยัแวดลอมทาง

กายภาพที่เหมาะสมกับงาน (b6) 
.069 .414** 1   

4. งานมีคุณคาและความหมายตอชีวิต (b8) -.078 .173** .226** 1  
5. งานไมทําใหเกิดความเครียดมาก (b7) .074 .150** .214** .042 1 

**P < .01 
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จากตารางท่ี ก.13 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ีย
ของอายุการทํางาน (WY) ไมมีความสัมพนัธกับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
สภาพแวดลอมปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพเลย 

 
ตารางท่ี ก.14 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) กับตัวแปรคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ 

ตัวแปรดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ 1 2 3 4 5 
1. อายุการทํางาน (WY) 1     
2. งานทําใหมีทักษะเพิ่มข้ึน (b9) .137* 1    
3. โอกาสในการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ (b11) .094 .349** 1   
4. การไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี (b12) .054 .360** .339* 1  
5. การไมถูกควบคุมการทํางานจนอึดอัด (b10) -.001 -.125* -.016 -.015 1 

*P < .05, **P < .01 

จากตารางท่ี ก.14 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ีย
ของอายุการทํางาน (WY) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานโอกาส
พัฒนาศักยภาพ (QWL3) เฉพาะตัวแปรงานทําใหมีทักษะเพิ่มข้ึน (b9) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05  

แตไมพบความสัมพันธกับตัวแปรคาตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถ (b2) โอกาสใน
การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ (b11) การไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี (b12) และการไมถูก
ควบคุมการทํางานจนอึดอัด (b10)  
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ตารางท่ี ก.15 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับอายกุารทํางาน (WY) กับตัวแปร
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน 

ตัวแปรดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน 1 2 3 4 5 

1. อายุการทํางาน (WY) 1     

2. โอกาสอันเทาเทียมในการเล่ือนตําแหนง (b13) .068 1    

3. การมีตําแหนงรองรับความกาวหนา (b14) .123* .508** 1   

4. การไดรับการเตรียมความพรอมเพื่อตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
(b15) 

.146** .640** .724** 1  

5. โอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมเพื่อความกาวหนา (b16) .181** .526** .627** .656** 1 

*P < .05, **P < .01 

จากตารางท่ี ก.15 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ีย
ของอายุการทํางาน (WY) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
ความกาวหนาและม่ันคงในงานบางตัวแปรเชน การไดรับการเตรียมความพรอมเพื่อตําแหนงท่ี
สูงข้ึน (b15) และโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมเพื่อความกาวหนา (b16) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 และ
การมีตําแหนงรองรับความกาวหนา (b14) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 แตไมพบความสัมพันธกับตัวแปร
โอกาสอันเทาเทียมในการเล่ือนตําแหนง (b13) 
 
ตารางท่ี ก.16 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) กับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (QWL) ดานสัมพันธภาพในองคกร 

ตัวแปรดานสัมพันธภาพในองคกร 1 2 3 4 5 

1. อายุการทํางาน (WY) 1     

2. การมีสวนรวมในการแสดงความเห็นอยางเต็มท่ี (b17) .052 1    

3. การเล่ือนตําแหนงตามความสามารถ (b18) .091 .446** 1   

4. ผูบังคับบัญชาและเพ่ือรวมงานรับฟงขอคิดเห็น (b19) .183** .504** .396** 1  

5. โอกาสการเขารวมกิจกรรมกบัเพื่อนรวมงาน (b20) .171** .342** .306** .387** 1 

**P < .01 
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จากตารางท่ี ก.16 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ีย
ของอายุการทํางาน (WY) สัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรคุณภาพชีวติในการทํางาน ดานสัมพันธภาพ
ในองคกร เฉพาะตัวแปรผูบังคับบัญชาและเพื่อรวมงานรับฟงขอคิดเห็น (b19) และโอกาสโอกาส
การเขารวมกจิกรรมกับเพื่อนรวมงาน (b20) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 แตไมพบความสัมพันธกับตัว
แปรการมีสวนรวมในการแสดงความเห็นอยางเต็มท่ี (b17) และปจจัยการเล่ือนตําแหนงตาม
ความสามารถ (b18)  

 
ตารางท่ี ก.17 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) กับตัวแปรคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานธรรมนูญในองคกร 

ตัวแปรดานธรรมนูญในองคกร 1 2 3 4 5 
1. อายุการทํางาน (WY) 1     
6. พนักงานแสดงความคิดเหน็ไดเปดเผย (b21) .225** 1    
7. ระบบการใหรางวัลท่ีเปดเผยและเสมอภาค (b22) .147** .510** 1   
8. การไดรับการปฏิบัติอยางใหเกียรตแิละสมศักดิ์ศรี (b23) .149** .476** .629** 1  
9. .077 .230** .355** .397** 1 การไดรับความยุติธรรมเม่ือทําผิดพลาด (b24) 

**P < .01 

จากตารางท่ี ก.17 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ีย
ของอายุการทํางาน (WY) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรระดับคุณภาพชีวติในการทํางาน ดาน
ธรรมนูญในองคกรเกือบทุกตัวแปรเชน พนักงานแสดงความคิดเหน็ไดเปดเผย (b21) ระบบการให
รางวัลท่ีเปดเผยและเสมอภาค (b22) และการไดรับการปฏิบัติอยางใหเกียรติและสมศักดิ์ศรี (b23) ท่ี
ระดับนยัสําคัญ 0.01 แตไมพบความสัมพนัธกับตัวแปรการไดรับความยุติธรรมเม่ือทําผิดพลาด 
(b24)  
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ตารางท่ี ก.18 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) กับตัวแปรคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 

ตัวแปรดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ
ชีวิตสวนตัว 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1. อายุการทํางาน (WY) 1     
2. เวลาทํางานเหมาะสมกับปริมาณงาน (b25) -.011 1    
3. ภาระงานไมทําใหเครียด (b28) .003 .383** 1   
4. ปริมาณงานเรงดวนไมมากจนเกินกําลัง (b26) .164** .114* .339** 1  
5. การมีเวลาใหกบังานและครอบครัวอยางสมดุล

(b27) 
.179** .210** .218** .496** 1 

*P < .05, **P < .01 

จากตารางท่ี ก.18 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ีย
ของอายุการทํางาน (WY) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรระดับคุณภาพชีวติในการทํางาน ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวติสวนตัวบางตัวแปรเชน ปริมาณงานเรงดวนไมมากจน
เกินกําลัง (b26) และการมีเวลาใหกับงานและครอบครัวอยางสมดุล (b27) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 
แตไมพบความสัมพันธกับตัวแปรเวลาทํางานเหมาะสมกบัปริมาณงาน (b25) และภาระงานไมทํา
ใหเครียด (b28) 
 
ตารางท่ี ก.19 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับอายกุารทํางาน (WY) กับตัวแปร
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความภูมิใจในองคกร 

ตัวแปรดานความภูมิใจในองคกร 1 2 3 4 5 
1. อายุการทํางาน (WY) 1     
2. บริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคม (b29) .102 1    
3. คุณคาของกิจการ (b31) .056 .536** 1   
4. การไดรับการยอมรับของกิจการ (b32) -.006 .446** .420** 1  
5. พนักงานไมวจิารณบริษัทในทางลบ (b30) .074 .165** .109 .174** 1 

**P < .01 
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จากตารางท่ี ก.19 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ีย
ของอายุการทํางาน (WY) ไมมีความสัมพนัธกับตัวแปรระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความ
ภูมิใจในองคกร (QWL8) เลย 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

เร่ือง 
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรกับอายุการทํางานของ

พนักงานระดบัปฏิบตัิการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ:  
กรณีศึกษา บริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) จํากัด 

 
คําชี้แจง 

 
1. แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท  
หลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร (EX-MBA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นหรือความรูสึกเกีย่วกับการทํางาน และองคกร จึงใครขอความ
รวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง แบบสอบถามน้ีไมมีคําตอบใดผิดหรือ
ถูก ขอมูลท่ีไดรับจะนําไปใชในการประกอบการศึกษาคนควาแบบอิสระเทานั้น ขอรับรองวาความ
คิดเห็นและขอมูลท้ังหมดท่ีทานตอบจะถือเปนความลับ และไมมีผลกระทบใดๆตอการทํางานของ
ทาน โดยจะนําเสนอขอมูลโดยสวนรวมท่ีไดจากการวิเคราะหแลวเทานั้น 
2. แบบสอบถามชุดนี้มีคําถามจํานวน 55 ขอ แบงเปน 4 ตอน (โปรดตอบใหครบทุกขอ ทุกหนา) 
คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม                                        
              จํานวน 32 ขอ 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความผูกพันตอองคกรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 15 ขอ
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม     
               จํานวน 2 ขอ 
แบบสอบถามชุดนีไ้มมีวตัถุประสงคเพื่อจะประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหาร 3. 

4. ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและแสดง
ความคิดเหน็อันเปนประโยชนตอการศึกษาในคร้ังน้ี 
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สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม                                                            
โปรดทําเคร่ืองหมายถูก  ( √  ) ในวงเล็บหนาขอความที่ตรงกับขอมูลคุณสมบัติของทาน 
 

1. เพศ                                                                                                                                                
    (    ) 1. ชาย                   (    ) 2. หญิง                                                            
 
2. โปรดระบุปพ.ศ.ท่ีทานเกิด 25_____                                                                                                                           
  
3. สถานภาพ                                                                                                                                             
   (    ) 1. โสด      (    ) 2. สมรส 
   (    ) 3. หมาย           (    ) 4. แยกกนัอยู 
4. การศึกษาขั้นสูงสุด                                                                                                                                
    (    ) 1. ไมเกิน ป. 6                                         (    ) 2. มัธยมศึกษาตอนตน 
    (    ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.            (    ) 4. ปวส. หรือ อนุปริญญา 
    (    ) 4. ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
5. ขณะนี้ทานทํางานในแผนกใด                                                                                                                          
    (   ) 1. ตนแบบ และ งานตวัอยาง                         (   ) 2. ฉีดเทียน 
    (   ) 3. หลอโลหะ                                                 (   ) 4. แตงช้ินงาน 

เช่ือม                                                          (   ) 6. ฝง     (   ) 5. 
    (   ) 7. ขัดช้ินงาน                                                  (   ) 8. เจียรนยั 
    (   ) 9. ชุปโลหะ                                                    (   ) 10. งานเรซ่ิน 
    (   ) 11. งานเคร่ืองกล                                            (   ) 12. ตรวจสอบคุณภาพ 
 
6. ทานเร่ิมทํางานในบริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด) จํากัด ตั้งแตป พ.ศ. 25_____                                                          
 
7. รายไดตอเดอืน (เฉพาะคาจางหรือเงินเดอืน)                                                                          
   (    ) 1. ต่ํากวา 5,000   บาท     (    ) 2. 5,001 –  8,000   บาท 
   (    ) 3. 8,001 – 10,000 บาท                               (    ) 4. มากกวา 10,000   บาท 
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8. รายไดอ่ืนๆตอเดือน เชน คาลวงเวลา เบ้ียขยัน คาอาหาร คาน้ํามัน และ เงินพิเศษอ่ืนๆ                       
    (    ) 1. ต่ํากวา 1,000 บาท                                      (    ) 2. 1,001 – 3,000 บาท 
    (    ) 3. 3,001 – 5,000 บาท                                     (    ) 4. มากกวา 5,000 บาท  
สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเคร่ืองหมายถูก ( √ ) ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
ระดับความคดิเห็นของทานตอขอความ 

ในคอลัมนแรก 
ทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพชีวติในการทํางาน เฉยๆ เห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยางย่ิง 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

1. ฉันไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนอ่ืนๆ

เหมาะสมกับ  ปริมาณงานท่ีทําอยู 

     

 2. เงินเดือนคาตอบแทนท่ีไดรับเหมาะสมกับ

ความสามารถของฉัน 

     

3. เงินเดือนคาตอบแทนท่ีฉันไดรับจากบริษัท 

SMV ทําใหฉันสามารถมีมาตรฐานในการดํารง

ชีพท่ีด ี

     

4. เม่ือฉันประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนือ่งจาก

การทํางาน ฉันจะไดรับสิทธิประโยชนจากบริษัท 

SMV อยางเต็มท่ี 

     

5. บริษัท SMV จัดหาเคร่ืองมือสําหรับปองกัน

อุบัติเหตุ ในระหวางการทํางานอยางเหมาะสม 

     

6. สถานท่ีทํางานของฉันมีแสงสวาง อุณภมิู 

ระบบถายเทอากาศ และเสียงถูกสุขลักษณะ 

     

7. งานท่ีฉันทําอยูทําใหฉันเกดิความเครียดมาก      

8. งานท่ีฉันทําอยูในปจจุบันมีคุณคาและ

ความหมายตอชีวิตของฉัน 
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ระดับความคดิเห็นของทานตอขอความ 
ในคอลัมนแรก 

ทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพชีวติในการทํางาน ไมเห็น

ดวย 

อยางย่ิง 

ไม

เห็น

ดวย 

เฉยๆ เห็น

ดวย 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

9. งานท่ีทําชวยใหฉันมีความรูความสามารถ และ

ทักษะเพิ่มข้ึน 

     

10. บริษัท SMV ควบคุมการทํางานของฉันจน

รูสึกอึดอัดใจ 

     

11. การเพิ่มพนูความรูและประสบการณทํางาน 

เชน ดูงาน อบรม สัมมนา ทําใหชีวิตฉันกาวหนา

มากข้ึน 

     

12. บริษัท SMV เปดโอกาสใหฉันไดใช

ความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มท่ี 

     

13. ฉันมีโอกาสเทาเทียมกับคนอ่ืนๆ ในการไดรับ

พิจารณาเล่ือนตําแหนง 

     

14. บริษัทของฉันมีตําแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึนรองรับ

ความกาวหนาของฉัน 

     

15. ฉันไดรับการสนับสนุนเตรียมความพรอมใน

การกาวไปสูตําแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึน 

     

16. ภาระหนาท่ีในปจจบัุนนีเ้ปดโอกาสใหฉัน

เรียนรูส่ิงใหมๆ  ซ่ึงจะทําใหชีวิตฉันกาวหนาไปสู

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนได 

     

17. ฉันมีสวนรวมเสนอความคิดเห็นในการ

ทํางานอยางเต็มท่ี 
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ระดับความคดิเห็นของทานตอขอความ 
ในคอลัมนแรก 

ทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพชีวติในการทํางาน ไมเห็น

ดวย 

อยางย่ิง 

ไม

เห็น

ดวย 

เฉยๆ เห็น

ดวย 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

18. บริษัท SMV เล่ือนตําแหนงบุคคลตาม

ความสามารถ 

     

19. ผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชามักปรึกษาปญหา 

หรือรับฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานจาก

ฉันเสมอ 

     

20. บริษัท SMV เปดโอกาสใหฉันมีกิจกรรม

รวมกับเพื่อนรวมงานอยูเสมอๆ 

     

21. พนักงานของบริษัท SMV แสดงความคิดเห็น

อยางซ่ือตรงและเปดเผย 

     

22. ระบบการใหรางวัลท่ีบริษัท SMV เปนไป

อยางเปดเผยและเสมอภาค 

     

23. บริษัท SMV ปฏิบัติตอฉันในฐานะมนุษยท่ีมี

เกียรตแิละศักดิ์ศรี 

     

24. หากฉันถูกกลาวหาวากระทําความผิด ฉันจะ

ไดรับการพิจารณาสอบสวนหรือถูกลงโทษจาก

บริษัท SMV ดวยความยุติธรรม 

     

25. เวลาทํางานท่ีฉันมีอยูเหมาะสมกับปริมาณงาน

ประจําท่ีตองปฏิบัติ 

     

26.ฉันไดรับมอบหมายงานพิเศษ หรืองาน

เรงดวนบอยจนเกินกําลัง 
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ระดับความคดิเห็นของทานตอขอความ 
ในคอลัมนแรก 

ทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพชีวติในการทํางาน ไมเห็น

ดวย 

อยางย่ิง 

ไม

เห็น

ดวย 

เฉยๆ เห็น

ดวย 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

27. บอยคร้ังท่ีภาระงานมากจนฉันไมมีเวลาใหกับ

ตัวเองและครอบครัว 

     

28. ภาระงานท่ีฉันรับผิดชอบในขนะน้ี ไมทําให

ฉันเครียดหรือรูสึกกดดัน 

     

29. ฉันคิดวาบริษัท SMV เปนองคกรท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

     

30. ฉันมักรวมวิพากษวจิารณบริษัทในทางลบกับ

เพื่อนๆ เสมอ 

     

31. ฉันเลือกทํางานกับบริษทั SMV เพราะเปน

บริษัทท่ีมีคุณคาตอสังคม 

     

32. คนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ

เล่ือมใสในคุณภาพผลิตภณัฑของบริษัท SMV 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพนัตอองคกรของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเคร่ืองหมายถูก ( √ ) ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ระดับความคดิเห็นของทานตอขอความ 
ในคอลัมนแรก 

ทัศนคติเก่ียวกับความผูกพนัตอองคกร เฉยๆ เห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยางย่ิง 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

1. ฉันจะทุมเทความพยายามใหมากท่ีสุด เพื่อจะ

ชวยใหบริษัท SMV ประสบความสําเร็จ  

     

2.ฉันพูดกับเพือ่นวา บริษัท SMV เปนองคกรท่ีนา

ทํางานดวย 

     

3. ฉันรูสึกภักดีตอบริษัท SMV เล็กนอย      

4. ฉันยอมรับงานเกือบทุกอยางท่ีถูกมอบหมายให

ทําเพื่อท่ีจะรักษางานของฉันในบริษัท SMV ไว 

     

5. ฉันคิดวาคานิยมสวนตัวของฉันคลายคลึงกับ

ส่ิงท่ีองคกรตองการ 

     

6. ฉันภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอื่นวา ฉันเปนสวน

หนึ่งของบริษทั SMV 

     

7. ฉันคงไดดีเทากับท่ีเปนอยูทุกวันนี้ แมวาฉัน

ทํางานกับบริษัทอ่ืนๆ ขอเพียงใหงานมีลักษณะ

คลายคลึงกับท่ีทําอยูนี ้

     

8. บริษัท SMV เปนแรงบันดาลใจใหฉันนําส่ิงท่ีดี

ท่ีสุดในตวัเองออกมาเพ่ือสรางผลงาน 

     

9. หากมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยจาก

สถานการณปจจุบัน ก็สามารถทําใหฉันลาออก

จากบริษัท SMV ได 
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ระดับความคดิเห็นของทานตอขอความ 
ในคอลัมนแรก 

ทัศนคติเก่ียวกับความผูกพนัตอองคกร ไมเห็น

ดวย 

อยางย่ิง 

ไม

เห็น

ดวย 

เฉยๆ เห็น

ดวย 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

10. ฉันดีใจมากที่ฉันเลือกมาทํางานกับบริษัท 

SMV 

     

11. ฉันคิดวาคงไมไดอะไรมากกวานี้แลว หากยัง

ยึดติดอยูกับองคกรแหงนี ้

     

12. บอยคร้ังฉันรูสึกลําบากใจท่ีจะตองยอมรับ

นโยบายของบริษัท SMV ท่ีมีตอลูกจาง 

     

13. ฉันสนใจเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท SMV 

อยางจริงจัง 

     

14. สําหรับตัวฉันแลว บริษทั SMV นี้เปนองคกร

ท่ีดีท่ีสุดแลวท่ีจะทํางานดวย 

     

15. การตัดสินใจทํางานกับบริษัท SMV นี้เปน

ความผิดพลาดอยางยิ่งในชีวติ 
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สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดเติมขอความลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน 
 

1. ทานคิดวาบริษัทควรปรับปรุงดานรายไดผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอยางไรบาง 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

2. หากบริษัทอ่ืนยื่นขอเสนอการจางงานท่ีดีกวาใหแกทาน ทานจะยายงานหรือไม เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 

 
**ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม** 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ                                             นายดํารงฤทธ์ิ   จันทมงคล 
 
วัน/เดือน/ป เกิด                        12 พฤศจิกายน 2512 
 
ประวัติการศึกษา                       พ.ศ. 2537 สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
                                                  สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 
สถานท่ีทํางาน                           พ.ศ. 2543-ปจจุบัน บริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) จํากัด 

                                                  ตําแหนง ผูจัดการฝายวิศวกรรมโรงงาน 
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