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ก.9 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(QWL) กับความผูกพันตอองคกร (OCQ) ตัวแปรดานความตองการอยาง
แรงกลาท่ีจะดาํรงความเปนสมาชิกภาพในองคกร (OCQ1) ในแตละปจจัย 

95 

   

 
 



  
ฒ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 
ก.10 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

(QWL) กับความผูกพันตอองคกร (OCQ) ตัวแปรดานความเต็มใจท่ีจะ
ทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพ่ือประโยชนขององคกร 
(OCQ2) ในแตละปจจยั 

96 

ก.11 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(QWL) กับความผูกพันตอองคกร (OCQ) ดานความเช่ือม่ันอยางสูงในการ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร (OCQ3) ในแตละปจจยั 

97 

ก.12 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) กับตัว
แปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานรายไดและผลตอบแทน 

98 

ก.13 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับอายกุารทํางาน (WY) กับ
ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานสภาพแวดลอมปลอดภัย 
และสงเสริมสุขภาพ 

98 

ก.14 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) กับตัว
แปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ 

99 

ก.15 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับอายกุารทํางาน (WY) กับ
ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความกาวหนาและม่ันคงใน
งาน 

100 

ก.16 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) กับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานสัมพันธภาพในองคกร 

100 

ก.17 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) กับตัว
แปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานธรรมนูญในองคกร 

101 

ก.18 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) กับตัว
แปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการ
ทํางานและชีวติสวนตัว 

102 

ก.19 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับอายกุารทํางาน (WY) กับ
ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความภูมิใจในองคกร 

102 

 



  
ณ 

 

สารบาญภาพ 
 

รูป  หนา 
2.1   ลําดับข้ันความตองการของมนุษย (Maslow’s hierarchy of human needs) 14 
2.2 ผลกระทบทางออมตอผลิตภาพ (Indirect effects on productivity) 15 
2.3 กรอบแนวคิดการวิจยัของ ศิริพร พันธุลี (2546) 21 
2.4 กรอบความคิดแสดงความสัมพันธระหวางความผูกพันและพฤติกรรมการ

ทํางานของ กาญจนา นุใจกอง (2542) 22 
2.5 กรอบแนวคิดการวิจยัของ กาญจนา นุใจกอง (2542) 23 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจยัของ มาริสสา   ทรงพระ (2546) 24 
2.7 กรอบแนวคิดการวิจยัของ รุจี อุศศิลปศักดิ ์(2545) 25 
5.1 แบบจําลองท่ี 1 ความสัมพันธระหวางอายกุารทํางานและคุณภาพชีวิตใน

การทํางาน กับความผูกพันตอองคกร 
78 

5.2 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงสวน (Partial correlation coefficients) 
ระหวางอายุการทํางาน (WY) กับระดับคุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) 
โดยความผูกพนัตอองคกร (OCQ) เปนตัวแปรควบคุม 

78 

5.3 แบบจําลองท่ี 2 จําลองการหาความสัมพันธระหวางอายกุารทํางาน (WY) 
กับคุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) โดยมีความผูกพันตอองคกร (OCQ) 
เปนตัวแปรกลาง (Mediator) 

79 

5.4 พฤติกรรมของพนักงานระดบัปฏิบัติการท่ีสงผลตออายุการทํางาน (WY) 81 
 
 


