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ภาคผนวก ก 
ตารางคาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และตารางความสัมพันธ (Correlation) ยอย 

 
 ตารางท่ี ก .1 ทัศนคติของพนักงานเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามเพศ 
 
 

 
 
 
 
 
 

จําแนกตามเพศ 

หญิง ชาย 

 
ทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

คาเฉลี่ย (แปรผล) 
S.D. (แปรผล) 

คาเฉลี่ย (แปรผล) 
S.D. (แปรผล) 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานอิสระใน
การทํางาน (Autonomy) 

3.10 (ปานกลาง) 
0.58 (ไมแตกตางกันมาก) 

2.92 (ปานกลาง) 
0.45 (ไมแตกตางกันมาก) 

1. การท่ีสามารถตัดสินใจเก่ียวกับงานได (q01) 2.19 (ปานกลาง) 
1.05 (แตกตางกันมาก) 

2.21 (ปานกลาง) 
1.09 (แตกตางกันมาก) 

2. การมีอํานาจในการควบคุม (q06) 3.524 (คอนขางสูง) 
1.04 (แตกตางกันมาก) 

2.90 (ปานกลาง) 
0.92 (ไมแตกตางกันมาก) 

3. การมีอิสระในการทํางาน (q10) 2.84 (ปานกลาง) 
1.13 (แตกตางกันมาก) 

2.43 (ปานกลาง) 
1.43 (แตกตางกันมาก) 

4. การมีหัวหนางานเปนผูแนะนํา (q15) 3.86 (คอนขางสูง) 
1.11 (แตกตางกันมาก) 

4.12 (คอนขางสูง) 
0.83 (ไมแตกตางกันมาก) 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาส
ความกาวหนาของบุคคล (Personal Growth Opportunity: PGO) 

3.56 (คอนขางสูง) 
0.53 (ไมแตกตางกันมาก) 

3.58 (คอนขางสูง) 
0.81 (ไมแตกตางกันมาก) 

1. การโยกยายงาน (q02) 2.42 (คอนขางตํ่า) 
1.071 (แตกตางกันมาก) 

2.46 (คอนขางตํ่า) 
0.84 (ไมแตกตางกันมาก) 

2. การมีโอกาสเรียนรูงานใหม (q11) 4.24 (คอนขางสูง) 
0.82 (ไมแตกตางกันมาก) 

4.15 (คอนขางสูง) 
1.48 (แตกตางกันมาก) 

3. การสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง (q16) 3.82 (คอนขางสูง) 
0.62 (ไมแตกตางกันมาก) 

3.62 (คอนขางสูง) 
0.87 (ไมแตกตางกันมาก) 

4. การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอื่น (q19) 3.76 (คอนขางสูง) 
0.98 (ไมแตกตางกันมาก) 

4.09 (คอนขางสูง) 
1.20 (แตกตางกันมาก) 
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จําแนกตามเพศ 

หญิง ชาย 

 
ทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

คาเฉล่ีย (แปรผล) 
S.D. (แปรผล) 

คาเฉล่ีย (แปรผล) 
S.D. (แปรผล) 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเร็วของ
งานและงานประจํา (Work Speed and Routine: WSR) 

2.69 (ปานกลาง) 
0.63 (ไมแตกตางกันมาก) 

2.79 (ปานกลาง) 
0.84 (ไมแตกตางกันมาก) 

1.  การไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) 3.00 (ปานกลาง) 
1.03 (แตกตางกันมาก) 

2.90 (ปานกลาง) 
0.85 (ไมแตกตางกันมาก) 

2. การมีโอกาสเรียนรูงานใหม (q11) 3.28 (ปานกลาง) 
1.15 (แตกตางกันมาก) 

3.40 (ปานกลาง) 
0.94 (ไมแตกตางกันมาก) 

3. การสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง (q16) 2.74 (ปานกลาง) 
1.01 (แตกตางกันมาก) 

2.84 (ปานกลาง) 
1.27 (แตกตางกันมาก) 

4. การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอื่น (q19) 1.74 (ตํ่า) 
0.62 (ไมแตกตางกันมาก) 

2.03 (คอนขางตํ่า) 
1.06 (แตกตางกันมาก) 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทาํงานดานซ้ําซอนของงาน 
(Work Complexity: WCO) 

3.42 (คอนขางสูง) 
0.69 (ไมแตกตางกันมาก) 

3.60 (คอนขางสูง) 
0.60 (ไมแตกตางกันมาก) 

1. งานที่ทําเปนงานท่ีไมซ้ําซาก  (q04) 3.03 (ปานกลาง) 
1.20 (แตกตางกันมาก) 

3.65 (คอนขางสูง) 
0.93 (ไมแตกตางกันมาก) 

2. การท่ีไมตองทํางานตามขั้นตอนท่ีตนไมชอบ (q08) 2.96 (ปานกลาง) 
1.08 (แตกตางกันมาก) 

2.96 (ปานกลาง) 
1.28 (แตกตางกันมาก) 

3. การท่ีสามารถเห็นภาพรวมของผลงาน (q13) 4.23 (สูง) 
0.93 (ไมแตกตางกันมาก) 

4.09 (คอนขางสูง) 
0.92 (ไมแตกตางกันมาก) 

4. การท่ีภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี 
(q17) 

3.45 (คอนขางสูง) 
1.07 (แตกตางกันมาก) 

3.71 (คอนขางสูง) 
1.170 (แตกตางกันมาก) 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานปฏิสัมพันธ
ตามหนาที่งาน (Task-Related Interaction: TRI) 

4.16 (คอนขางสูง) 
0.50 (ไมแตกตางกันมาก) 

4.17 (คอนขางสูง) 
0.48 (ไมแตกตางกันมาก) 

1. การทํางานตองประสานกับเพ่ือนรวมงาน (q05) 4.35 (สูง) 
0.59 (ไมแตกตางกันมาก) 

4.06 (คอนขางสูง) 
0.91 (ไมแตกตางกันมาก) 

2. การทํางานเปนมีความเปนเอกเทศไมตองติดตอกับใคร 
(q09) 

3.82 (คอนขางสูง) 
0.90 (ไมแตกตางกันมาก) 

3.87 (คอนขางสูง) 
1.0 (แตกตางกันมาก) 

3. การท่ีพนักงานสามารถชวยเหลือเพ่ือนรวมงานได (q14) 4.35 (สูง) 
0.85 (ไมแตกตางกันมาก) 

4.21 (สูง) 
0.75 (ไมแตกตางกันมาก) 

4. การท่ีพนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพ่ือทําใหงานสําเร็จ 
(q18) 

4.13 (คอนขางสูง) 
0.88 (ไมแตกตางกันมาก) 

4.53 (สูง) 
0.91(ไมแตกตางกันมาก) 
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จากตารางท่ี ก.1 พบวาเม่ือจําแนกตามเพศแลวพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอปจจัย

คุณภาพชีวิตในการทํางานดานอิสระในการทํางาน (AUT) ท่ีไมแตกตางกันมากนักโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลางหรือไมแนใจ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียของพนักงานหญิงมีคาเทากับ 3.10 และคาเฉล่ีย
ของพนักงานชายมีคาเทากบั 2.92 พนักงานแตละคนท้ังหญิงและชายมีความคิดเหน็ไมแตกตางกันมาก
โดยพิจารณาจากคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากบั 0.58 และ 0.45 ตามลําดับ 

พนักงานท้ังหญิงและชายมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
โอกาสความกาวหนาของบุคคล (PGO) โดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียของ
พนักงานหญิงซ่ึงมีคาเทากับ 3.56 และคาเฉลี่ยของพนักงานชายมีคาเทากับ 3.58 พนักงานแตละคนท้ัง
หญิงและชายมีความคิดเหน็ไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.53 และ 0.81 ตามลําดับ 

พนักงานท้ังหญิงและชายมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานความเร็วของงานและงานประจํา (WSR) โดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือไมแนใจ โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ียของพนกังานหญิงซ่ึงมีคาเทากับ 2.69 และคาเฉล่ียของพนักงานชายมีคาเทากบั 
2.79 พนักงานแตละคนท้ังหญิงและชายมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.63 และ 0.84 ตามลําดับ 

พนักงานท้ังหญิงและชายมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานซํ้าซอนของงาน (WCO) โดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของพนักงาน
หญิงซ่ึงมีคาเทากับ 3.42 และคาเฉล่ียของพนักงานชายมีคาเทากับ 3.60 พนักงานแตละคนท้ังหญิงและ
ชายมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.69 
และ 0.60 ตามลําดับ 

พนักงานท้ังหญิงและชายมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานปฏิสัมพันธตามหนาท่ีงาน(TRI) โดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียของ
พนักงานหญิงซ่ึงมีคาเทากับ 4.16 และคาเฉลี่ยของพนักงานชายมีคาเทากับ 4.17 พนักงานแตละคนท้ัง
หญิงและชายมีความคิดเหน็ไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.50 และ 0.41 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี ก.2 ทัศนคติของพนกังานเก่ียวกับคามผูกพนัตอองคกร (OC) จําแนกตามเพศ 

 

 

จําแนกตามเพศ 

หญิง ชาย 

 
 

ทัศนคติเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร คาเฉลี่ย (แปรผล) 
S.D. (แปรผล) 

คาเฉลี่ย (แปรผล) 
S.D. (แปรผล) 

ปจจัยความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ 
(Affective Commitment: AC) 

3.4268 (คอนขางสูง) 
0.76901 (ไมแตกตางกันมาก) 

3.8500 (คอนขางสูง) 
0.66040 (ไมแตกตางกันมาก) 

1. การยินดีที่จะทํางานกับองคกรจน
เกษียณอายุ (c01) 

3.1829 (ปานกลาง) 
1.25834 (แตกตางกันมาก) 

3.2188 (ปานกลาง) 
1.09939 (แตกตางกันมาก) 

2. ความรูสึกวาปญหาขององคกรคือปญหา

ของตัวเอง (c04) 

3.3293 (ปานกลาง) 
1.03106 (แตกตางกันมาก) 

4.0000 (คอนขางสูง) 
1.01600 (แตกตางกันมาก) 

3. ความรูสึกการเปนสวนหน่ึงขององคกร (c07) 3.4878 (คอนขางสูง) 
1.22971 (แตกตางกันมาก) 

4.0625 (คอนขางสูง) 
0.80071 (ไมแตกตางกันมาก) 

4. ความรูสึกวาองคกรมีความหมายตอตนเอง 

(c10) 

3.8049 (คอนขางสูง) 
0.86694 (ไมแตกตางกันมาก) 

4.1562 คอนขางสูง 
0.98732 (ไมแตกตางกันมาก) 

5. ความรูสึกของการเปนเจาของ (c13) 3.3273 (ปานกลาง) 
0.96934 (ไมแตกตางกันมาก) 

3.8125คอนขางสูง 
0.73780 (ไมแตกตางกันมาก) 

ปจจัยความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู 
(Continuance Commitment) 

2.8780 (ปานกลาง) 
0.53680 (ไมแตกตางกันมาก) 

2.7500 (ปานกลาง) 
0.53521(ไมแตกตางกันมาก) 

1. ความรูสึกตอการละท้ิงองคกร (c02) 3.3293 (ปานกลาง) 
1.12277 (แตกตางกันมาก) 

3.6250 (คอนขางสูง) 
1.31370 (แตกตางกันมาก) 

2. การเห็นอนาคตจากการยึดติดกับองคกร (c05) 3.0244(ปานกลาง) 
1.18609 (แตกตางกันมาก) 

2.9062 (ปานกลาง) 
1.20106 (แตกตางกันมาก) 

3. ทัศนคติในการทํางานกับองคกร (c08) 2.8171 (ปานกลาง) 
1.09011(แตกตางกันมาก) 

2.2188 (คอนขางตํ่า) 
0.83219 (ไมแตกตางกันมาก) 

4. ทางเลือกที่จะทํางาน (c11) 2.0610 (คอนขางตํ่า) 
.83662 (ไมแตกตางกันมาก) 

1.7812 (ตํ่า) 
0.83219 (ไมแตกตางกันมาก) 

5. การทุมเทใหกับองคกร (c14) 3.1585 (ปานกลาง) 
0.92255 (ไมแตกตางกันมาก) 

3.2188 (ปานกลาง) 
1.03906 (แตกตางกันมาก) 
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จากตารางท่ี ก.2 พบวาเม่ือจําแนกตามเพศแลวพนักงานท้ังหญิงและชายมีระดับความ
คิดเห็นตอปจจัยความผูกพนัตอองคกรดานจิตใจ (AC) โดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณา
จากคาเฉล่ียของพนักงานหญิงท่ีมีคาเทากับ 3.42 และคาเฉล่ียของพนักงานชายมีคาเทากับ 3.85 
พนักงานท้ังหญิงและชายแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.76 และ 0.66 ตามลําดับ 

พนักงานท้ังหญิงและชายมีระดับความคิดเหน็ตอปจจัยความผูกพันตอองคกรดาน
การคงอยู (CC) โดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือไมแนใจ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียของพนักงาน
หญิงท่ีมีคาเทากับ 2.87 และคาเฉล่ียของพนักงานชายมีคาเทากับ 2.75 พนักงานท้ังหญิงและชายแตละ
คนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากันท่ี 0.53  

นอกจากนั้น พนักงานท้ังหญิงและชายก็มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยความผูกพันตอ
องคกรดานบรรทัดฐาน (NC) โดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของพนักงาน
หญิงท่ีมีคาเทากับ 3.48 และคาเฉล่ียของพนักงานชายมีคาเทากับ 3.90 พนักงานท้ังหญิงและชายแตละ
คนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.73 
และ 0.90 ตามลําดับ 

จําแนกตามเพศ 

หญิง ชาย 

 

ทัศนคติเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร คาเฉลี่ย (แปรผล) 
S.D. (แปรผล) 

คาเฉลี่ย (แปรผล) 
S.D. (แปรผล) 

ปจจัยความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน 
(Normative Commitment) 

3.4829 (คอนขางสูง) 
0.73364 (ไมแตกตางกันมาก) 

3.9062 (คอนขางสูง) 
0.90159 (ไมแตกตางกันมาก) 

1. ความรูสึกผูกพันกับนายจาง (c03) 3.6341 (คอนขางสูง) 
1.25228 (แตกตางกันมาก) 

4.4688 (สูง) 
0.62136 (ไมแตกตางกันมาก) 

2. ความรูสึกผิดหากละทิ้งองคกร (c06) 3.0854 (ปานกลาง) 
1.15685 (แตกตางกันมาก) 

3.1875 (ปานกลาง) 
1.14828 (แตกตางกันมาก) 

3. ความภักดีตอองคกร (c09) 3.9146 (คอนขางสูง) 
0.91895 (ไมแตกตางกันมาก) 

4.0938 (คอนขางสูง) 
0.89296 (ไมแตกตางกันมาก) 

4. ความผูกพันตอเพ่ือนรวมงาน (c12) 3.6341 (คอนขางสูง) 
0.89597 (ไมแตกตางกันมาก) 

4.0000 (คอนขางสูง) 
1.16398 (แตกตางกันมาก) 

5. ความรูสึกติดหน้ีบุญคุณ (c15) 3.1463 (ปานกลาง) 
1.15600 (แตกตางกันมาก) 

3.7812 (คอนขางสูง) 
1.31332 (แตกตางกันมาก) 
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ตารางท่ี ก.3 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OC) กับ
ตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานอิสระในการทํางาน 

 
 
 

จากตารางท่ี ก.3 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวา
คาเฉล่ียของระดับความผูกพนัตอองคกร (OC) ไมมีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปร
ทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางานดานอิสระในการทํางาน ทุกตัวแปร ซ่ึงประกอบดวย การที่สามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงานได (q01) การมีอํานาจในการควบคุม (q06) การมีอิสระในการทํางาน (q10) และ
การมีหัวหนางานเปนผูแนะนํา (q15) 
 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี ก.4 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OC) กับ

ตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานโอกาสความกาวหนาของบุคคล 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชวิีตในการทํางาน 
ดานอิสระในการทํางาน (AUT) 1 2 3 4 5 

1. ความผูกพันตอองคกรเฉล่ีย (MEANOC) 1     

2. การที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานได (q01) .074 1    

3. การมีอํานาจในการควบคุม (q06) .109 -.143 1   

4.  การมีอิสระในการทํางาน (q10) -.079 .452** .088 1  

5. การมีหัวหนางานเปนผูแนะนํา (q15) .163 -.218* .108 -.313** 1 

*p<.05, **p<.01 
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จากตารางท่ี ก.4 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวา
คาเฉล่ียของระดับความผูกพนัตอองคกร (OC) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิต
ในการทํางานดานโอกาสความกาวหนาของบุคคล โดยมีตัวแปร การโยกยายงาน (q02) การมีโอกาส
เรียนรูงานใหม (q11) และการมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน (19) ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.01 แตการสามารถ
หาวิธีการทํางานดวยตัวเอง (q16) ไมพบความสัมพันธท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ 

 
 

ตารางท่ี ก.5 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OC) กับ
ตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความเร็วของงานและงานประจํา  

จากตารางท่ี ก.5 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ยของ
ระดับความผูกพันตอองคกร (OC) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการ

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานโอกาสความกาวหนาของบุคคล (PGO) 1 2 3 4 5 

1. ความผูกพันตอองคกรเฉล่ีย (MEANOC) 1     

2. การโยกยายงาน (q02) .422** 1    

3. การมีโอกาสเรียนรูงานใหม (q11) .389** .159 1   

4. การสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง (q16) .169 .092 .381** 1  

5. การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน (q19) .454** .133 .357** .207* 1 

*p<.05, **p<.01      

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชวิีตในการทํางาน 
ดานความเร็วของงานและงานประจํา (WSR) 1 2 3 4 5 

1. ความผูกพันตอองคกรเฉล่ีย (MEANOC)  1     

2. การไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) -.205* 1    

3. การที่พนักงานไมตองรักษาความกาวหนาในการ
ทํางาน (q07) 

.059 .270** 1   

4. การไมถูกกําหนดใหทํางานดวยความรีบเรง  (q17) -.374** .284** .437** 1  

5. การไมถูกกําหนดใหทํางานตามตารางท่ีกาํหนด  (q20) -.326** .318** .303** .349** 1 

*p<.05,**p<.01     
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ทํางานดานความเร็วของงานและงานประจํา โดยมีตัวแปรการไมถูกกําหนดใหทํางานดวยความรีบเรง 
(q17) และการไมถูกกําหนดใหทํางานตามตารางท่ีกําหนด (q20) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 สําหรับการไมถูก
กําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 แตตัวแปรการท่ีพนักงานไมตองรักษา
ความกาวหนาในการทํางาน (q07) ไมพบความสัมพันธท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ 

 
 
ตารางท่ี ก.6 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OC) กับ

ตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความซํ้าซอนของงาน 
 

 

 
จากตารางท่ี ก.6 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ยของ

ระดับความผูกพันตอองคกร (OC) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานความซํ้าซอนของงาน โดยมีตัวแปรการทํางานท่ีไมซํ้าซาก (q04) ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.01 
เพียงตัวเดยีว แตตัวแปรการที่ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ (q08) การที่สามารถเห็น
ภาพรวมของผลงาน (q13) และการท่ีภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี (q17) ไมพบ
ความสัมพันธท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ 

 
ตารางท่ี ก.7 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอองคกร (OC) กับ

ตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานปฏิสัมพันธตามหนาท่ีงาน 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชวิีตในการทํางาน 
ดานความซํ้าซอนของงาน (WCO) 1 2 3 4 5 

1. ความผูกพันตอองคกรเฉล่ีย (MEANOC) 1     

2. การทํางานท่ีไมซํ้าซาก  (q04) .400** 1    

3. การทีไ่มตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ (q08) .135 .106 1   

4. การที่สามารถเห็นภาพรวมของผลงาน (q13) -.013 .003 .040 1  

5. การที่ภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยาง
เต็มท่ี (q17) 

.172 .353** .416** .115 1 

**p<.01 
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ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชวิีตในการทํางาน 
ดานปฏิสัมพนัธตามหนาท่ีงาน (TRI) 1 2 3 4 5 

1. ความผูกพันตอองคกรเฉล่ีย (MEANOC) 1     

2. การทํางานตองประสานกับเพื่อนรวมงาน (q05) -.023 1    

3. การทํางานเปนมีความเปนเอกเทศไมตองติดตอกับใคร (q09) .041 -.096 1   

4. การที่พนักงานสามารถชวยเหลือเพื่อนรวมงานได (q14) .097 -.058 .170 1  

5. การที่พนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงาน
สําเร็จ (q18) 

.218* .391** -.080 .227* 1 

*p<.05,**p<.01 

 
 
จากตารางท่ี ก.7 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ยของ

ระดับความผูกพันตอองคกร (OC) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานปฏิสัมพันธตามหนาท่ีงาน โดยมีตัวแปรการทีพ่นักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําให
งานสําเร็จ (q18) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 เพยีงตัวเดียว แตตัวแปรการการทํางานตองประสานกับเพื่อน
รวมงาน (q05) การทํางานเปนมีความเปนเอกเทศไมตองติดตอกับใคร (q09) และการท่ีพนักงานสามารถ
ชวยเหลือเพื่อนรวมงานได (q14) ไมพบความสัมพันธท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติ 
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 ตารางท่ี ก.8 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(QWL) กับตัวแปรทัศนคติของปจจัยความผูกพันตอองคกร (OC) ดานจิตใจ 
 

 
 
จากตารางท่ี ก.8 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ยของ

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติของปจจัยความ
ผูกพันตอองคกร (OC) ดานจิตใจ โดยมีตัวแปรการยินดท่ีีจะทํางานกับองคกรจนเกษยีณอาย ุ(c01) 
ความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกร (c07) ความรูสึกวาองคกรมีความหมายตอตนเอง (c10) และตัว
แปรความรูสึกของการเปนเจาของ (c13) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 แตตัวแปรความรูสึกวาปญหาของ
องคกรคือปญหาของตัวเอง (c04) ไมพบความสัมพันธท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ 
  
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรของปจจัยความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ 
(Affective Commitment) 1 2 3 4 5 6 

1. คุณภาพชีวิตในการทํางานเฉล่ีย (MEANQWL) 1      

2. การยินดีท่ีจะทํางานกับองคกรจนเกษียณอายุ (c01) .252** 1     

3. ความรูสึกวาปญหาขององคกรคือปญหาของตัวเอง (c04) .167 .463** 1    

4. ความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกร (c07) .342** .182 .214* 1   

5. ความรูสึกวาองคกรมีความหมายตอตนเอง (c10) .358** .586** .644** .321** 1  

6. ความรูสึกของการเปนเจาของ (c13) .408** .531** .254** .466** .417** 1 

*p<.05,**p<.01 
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ตารางท่ี ก.9 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(QWL) กับตัวแปรทัศนคติของปจจัยความผูกพันตอองคกร (OC) ดานการคงอยู 
 

 
จากตารางท่ี ก.9 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉลี่ยของ

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติของปจจัยความ
ผูกพันตอองคกร (OC) ดานการคงอยู โดยมีตัวแปรความรูสึกตอการละท้ิงองคกร (c02) ทัศนคติใน
การทํางานกับองคกร (c08) และทางเลือกท่ีจะทํางาน (c11) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 แตตัวแปรการเห็น
อนาคตจากการยึดติดกับองคกร (c05) และการทุมเทใหกับองคกร (c14) ไมพบความสัมพันธท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรของปจจัยความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู 
(Continuance Commitment) 1 2 3 4 5 6 

1. คุณภาพชีวิตในการทํางานเฉล่ีย (MEANQWL) 1      

2. ความรูสึกตอการละท้ิงองคกร (c02) .259** 1     

3. การเห็นอนาคตจากการยึดติดกับองคกร (c05) -.126 .085 1    

4. ทัศนคติในการทํางานกับองคกร (c08) -.470** -.295** .118 1   

5. ทางเลือกท่ีจะทํางาน (c11) -.244** -.215* .018 .242** 1  

6. การทุมเทใหกบัองคกร (c14) .131 .541** .189* .009 .114 1 

*p<.05,**p<.01 



111 
 

 

ตารางท่ี ก.10 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(QWL) กับตัวแปรทัศนคติของปจจัยความผูกพันตอองคกร (OC) ดานบรรทัดฐาน 
 

 
 

จากตารางท่ี ก.10 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ียของ
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติของปจจัยความ
ผูกพันตอองคกร (OC) ดานการบรรทัดฐาน โดยมีตัวแปรความรูสึกผูกพันกับนายจาง (c03) และความ
ภักดตีอองคกร (c09) ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.01 ในขณะท่ีตัวแปรความรูสึกผิดหากละท้ิงองคกร (c06) 
และความผูกพนัตอเพื่อนรวมงาน (c12) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 แตตัวแปรความรูสึกติดหนี้บุญคุณ 
(c15) ไมพบความสัมพันธท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรของปจจัยความผูกพนัตอองคกรดานบรรทัดฐาน 
(Normative Commitment)  1 2 3 4 5 6 

1. คุณภาพชีวิตในการทํางานเฉล่ีย (MEANQWL) 1      

2. ความรูสึกผูกพันกับนายจาง (c03) .332** 1     

3. ความรูสึกผิดหากละท้ิงองคกร (c06) .240* .189* 1    

4. ความภกัดีตอองคกร (c09) .379** .344** .502** 1   

5. ความผูกพันตอเพื่อนรวมงาน (c12) .203* .544** .471** .541** 1  

6. ความรูสึกติดหนี้บุญคุณ (c15) .131 .288** .474** .563** .450** 1 

*p<.05,**p<.01 
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ตารางท่ี ก.11 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับอายกุารทํางาน (WY) กับตัว
แปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานอิสระในการทํางาน 

จากตารางท่ี ก.11 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวา
คาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) ไมมีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรทัศนคติ
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานอิสระในการทํางาน ทุกตัวแปร ซ่ึงประกอบดวย การท่ีสามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานได (q01) การมีอํานาจในการควบคุม (q06) การมีอิสระในการทํางาน (q10) และการมี
หัวหนางานเปนผูแนะนํา (q15) 
 

ตารางท่ี ก.12 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับอายกุารทํางาน (WY) กับตัว
แปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานโอกาสความกาวหนาของบุคคล  

 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชวิีตในการทํางาน 
ดานโอกาสความกาวหนาของบุคคล (PGO) 1 2 3 4 5 

1. อายุการทํางาน (WY) 1     

2. การโยกยายงาน (q02) .363** 1    

3. การมีโอกาสเรียนรูงานใหม (q11) .070 .159 1   

4. การสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง (q16) .069 .092 .381** 1  

5. การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน (q19) .181 .133 .357** .207* 1 

*p<.05,**p<.01 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชวิีตในการทํางาน 
ดานอิสระในการทํางาน (AUT) 1 2 3 4 5 

1. อายุการทํางาน (WY) 1     

2. การที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานได (q01) -.072 1    

3. การมีอํานาจในการควบคุม (q06) .063 -.143 1   

4. การมีอิสระในการทํางาน (q10) .020 .452** .088 1  

5.  การมีหัวหนางานเปนผูแนะนํา (q15) -.039 -.218* .108 -.313** 1 

*p<.05,**p<.01 
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จากตารางท่ี ก.12 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวา
คาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานโอกาสความกาวหนาของบุคคลเพียงหนึ่งตัวแปร คือตัวแปรการโยกยายงาน (q02) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 แตไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรอ่ืนซ่ึงประกอบดวยการมี
โอกาสเรียนรูงานใหม (q11) การสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง (q16) และการมีโอกาสเรียนรูงาน
แผนกอ่ืน (19) 

  
ตารางท่ี ก.13 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับอายกุารทํางาน (WY) กับตัว

แปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานความเร็วของงานและงานประจํา 

 
จากตารางท่ี ก.13 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) แสดงผลการ

วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวาคาเฉล่ียของอายุการทาํงาน (WY) ไมมี
ความสัมพันธท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวติในการทํางานดานความเร็วของ
งานและงานประจําทุกตัวแปร ซ่ึงประกอบดวย ตัวแปรการไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) 
การที่พนักงานไมตองรักษาความกาวหนาในการทํางาน (q07) การไมถูกกาํหนดใหทํางานดวยความ
รีบเรง (q17) และการไมถูกกําหนดใหทํางานตามตารางท่ีกาํหนด (q20) 

 
 
 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชวิีตในการทํางาน 
ดานความเร็วของงานและงานประจํา (WSR) 1 2 3 4 5 

1. อายุการทํางาน (WY)  1     

2. การไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน (q03) -.124 1    

3. การที่พนักงานไมตองรักษาความกาวหนาในการ
ทํางาน (q07) 

.018 .270** 1   

4. การไมถูกกําหนดใหทํางานดวยความรีบเรง (q17) -.121 .284** .437** 1  

5. การไมถูกกําหนดใหทํางานตามตารางท่ีกาํหนด (q20) .069 -.137 -.032 -.264** 1 

**p<.01 
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ตารางท่ี ก.14 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับอายกุารทํางาน (WY) กับตัว

แปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานซํ้าซอนของงาน 
 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชวิีตในการทํางาน 
ดานซํ้าซอนของงาน (WCO) 1 2 3 4 5 

1. อายุการทํางาน (WY) 1     

2. การทํางานท่ีไมซํ้าซาก  (q04) -.278** 1    

3. การทีไ่มตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ  (q08) .018 -.065 1   

4. การที่สามารถเห็นภาพรวมของผลงาน  (q13) -.121 .199* .437** 1  

5. การที่ภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี 
(q17) 

-.072 .125 .303** .349** 1 

*p<.05,**p<.01 

 
 
จากตารางท่ี ก.14 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวา

คาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานโอกาสความกาวหนาของบุคคลเพียงหนึ่งตัวแปร ไดแกตัวแปรการทํางานท่ีไมซํ้าซาก 
(q04) ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.01 แตไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรอ่ืนซ่ึง
ประกอบดวย การที่ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ (q08) การทีส่ามารถเห็นภาพรวมของ
ผลงาน (q13) และการท่ีภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี (q17) 
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ตารางท่ี ก.15 แสดงคาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของระดับอายกุารทํางาน (WY) กับตัว
แปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ดานปฏิสัมพันธตามหนาท่ีงาน  

 

 
 
จากตารางท่ี ก.15 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวา

คาเฉล่ียของอายุการทํางาน (WY) มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรทัศนคติคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานดานโอกาสความกาวหนาของบุคคลเพียงหนึ่งตัวแปร ไดแกตัวแปรการที่พนกังานตองมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ (q18) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 แตไมพบความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรอ่ืน ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร การทํางานตองประสานกบัเพื่อนรวมงาน 
(q05) การทํางานเปนมีความเปนเอกเทศไมตองติดตอกับใคร (q09) และการท่ีพนกังานสามารถ
ชวยเหลือเพื่อนรวมงานได (q14)  

 
 
 
 
 

 

ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชวิีตในการทํางาน 
ดานปฏิสัมพนัธตามหนาท่ีงาน (TRI) 1 2 3 4 5 

1. ความผูกพันตอองคกรเฉล่ีย (MEANOC) 1     

2. การทํางานตองประสานกับเพื่อนรวมงาน (q05) -.016 1    

3. การทํางานเปนมีความเปนเอกเทศไมตองติดตอกับ
ใคร (q09) 

-.021 -.096 1   

4. การที่พนักงานสามารถชวยเหลือเพื่อนรวมงานได 
(q14) 

.146 -.058 .170 1  

5. การที่พนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําให
งานสําเร็จ (q18) 

.282** .391** -.080 .227* 1 

*p<.05,**p<.01 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

เร่ือง 
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรและอายุการทํางาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ.   เชียงใหม 
 
คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 

1) แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 สวน คือ 
สวนท่ี 1   เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2   เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวระดบัคุณภาพชีวิตในการทํางาน-สภาพชีวติ   
                 การทํางาน (Quality of Work Life-Conditions)  
สวนท่ี 3   เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร (Organizational  
                Commitment) 

2) ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความรูสึกท่ีแทจริงท่ีมีตอขอคําถามนั้นๆ ซ่ึงเปนเร่ือง
ขององคกรของเรา และกรุณาตอบใหครบทุกขอ 

3) แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อการศึกษา ดังนั้นคําตอบจะถือวาเปนความลับ และใชประโยชน
เพื่อการศึกษาเทานั้น คําตอบท่ีไดรับจะไมมีผลผูกพันตอทาน และทานไมตองระบุช่ือ
นามสกุลในแบบสอบถาม 

4) ผลท่ีไดจะนําไปวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพัน
ตอองคกรและอายุการทํางานวามีความเก่ียวของกนัเชนไร อันจะเปนประโยชนในทาง
วิชาการ (การคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) และอาจนําไปใชในการพัฒนาองคกรตอไป 
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สวนที่1.ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชองวางใหตรงกับขอมูลตามคุณสมบัติของทาน 
 
1. เพศ   

 หญิง      ชาย  
 

2. ภูมิลําเนา 
   จังหวัดเชียงใหม  

 จังหวัดอื่นในภาคเหนือ      
 จังหวัดในภาคอื่นๆ 

 

3. อายุ 
 21-30 ป      31-40 ป 
 41-50 ป      51-60 ป  

 

4. สถานภาพสมรส 
 โสด      สมรส 
  มาย      แยกกันอยูหรือหยาราง 

 

5. ระดับการศึกษา 
 ป.6 – ม.3     ม.6 – ปวส. 
 ระดับปริญญาตรี      สูงกวาปรญิญาตรี 

 

6. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในสมาคมฯ 
 ตํ่ากวา 3 ป      3 - 5 ป 
 5-7 ป      มากกวา 7 ป 

 

7. รายไดตอเดอืน 
นอยกวา 6,000 บาท     6,001 – 10,000 บาท  
 10,001 – 15,000 บาท    มากกวา 15,000 บาท 
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน-สภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work 
Life-Conditions)  
 
คําช้ีแจง  โปรดทําเรื่องหมาย X ในชองท่ีมีขอความท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 
 

ระดับความคิดเห็น   
ทัศนคติดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไมเห็น

ดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

เฉยๆ เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. พนักงานท่ีทํางานในตําแหนงงานของฉัน
ไดรับอนุญาตใหตัดสินใจในงานไดบางสวน 
แตโดยสวนใหญแลวการตัดสินใจมักข้ึนอยูกับ
หัวหนางาน  

     

2. โดยปกติแลวพนักงานในระดับเดียวกับฉันจะ
ไมยายไปทํางานอื่นแมมีโอกาสท่ีดีกวา 

     

3. ฉันถูกกําหนดใหตองสรางผลงานจํานวนหน่ึง
ในแตละวัน 

     

4. งานท่ีฉันทําอยูเปนงานท่ีซ้ําซาก      

5. งานของฉันจะตองอาศัยการประสานงานกับ
ผูรวมงานคนอื่นๆ อยูเสมอ 

     

6. พนักงานในตําแหนงของฉันมอีํานาจสูงในการ
ควบคุมการทํางานของตนเอง 

     

7 พนักงานท่ีทํางานในตําแหนงงานของฉัน
จะตองทํางานดวยความเรว็สมํ่าเสมอโดย ไม
สามารถผละงานไปสักครึ่งช่ัวโมงแลวคอย
กลับมาทํางานตอใหทันกําหนดในภายหลัง 

     

8 พนักงานในระดับงานเดียวกับฉันจะถูก
กําหนดใหทํางานตามระเบียบปฏิบัติอยางไมมี
ทางเลือกอื่น  

     

9 พนักงานในระดับงานของฉันจะทํางานโดย
ลําพังตามหนาท่ีโดย มีการติดตอประสานงาน
กับผูอื่นนอยมาก 
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ระดับความคิดเห็น   
ทัศนคติดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไมเห็น

ดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

เฉยๆ เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

10 เมื่อประสบปญหาในการทํางานพนักงานใน
ระดับงานเดียวกับฉันจะตองรายงานปญหา
ใหกับหัวหนาแผนก โดยไมสามารถทําอะไร
ไดตามลําพัง 

     

11 พนักงานท่ีอยูในตําแหนงงานของฉันจะตอง
เรียนรูวิธีการทํางานใหมๆ เพื่อใหทันตอการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลง 

     

12 พนักงานในตําแหนงงานของฉันจะตองทํางาน
ดวยความเรงรบี 

     

13 งานของฉันไมเกี่ยวของกับความสําเร็จของแผนก      

14 พนักงานในตําแหนงงานของฉันไมไดรับการ
อนุญาตใหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

     

15 ในแผนกของฉันหัวหนาแผนกจะทําหนาท่ีใน
การใหคําแนะนํากับเจาหนาท่ีทุกคน 

     

16 พนักงานในตําแหนงงานของฉันไดรับอนุญาต
ใหหาวิธีการในการปฏิบัติงานดวยตนเอง 

     

17 งานในระดับท่ีฉันทําไมสามารถดึงเอา
ความสามารถสูงสุดของผูปฏิบัติออกมาได
เพราะเปนงานท่ีงายและธรรมดาเกินไป 

     

18 พนักงานในตําแหนงงานของฉันจะตองมี
ปฏิสัมพันธกับพนักงานคนอื่นๆ เพื่อใหงาน
สําเร็จลุลวง 

     

19 พนักงานในตําแหนงงานของฉันมีโอกาสใน
การเรียนรูเกี่ยวกับแผนกอื่นๆ ของ YMCA  
ระหวางปฏิบัติงาน 

     

20 งานท่ีฉันรับผิดชอบจะตองแลวเสร็จตาม
ตารางเวลากําหนดไว 
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สวนที่ 3   เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความผกูพันตอองคกร (Organizational Commitment) 
 

ระดับความคิดเห็น  
ทัศนคติตอความผูกพันตอองคกร ไมเห็น

ดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

เฉยๆ เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. ฉันยินดีท่ีจะทํางานกับ YMCA จนเกษียณอาย ุ      

2. แมวาฉันอยากจะลาออกจาก YMCA แตก็ตัดใจ
ท้ิงองคกรไปไมได 

     

3. ฉันไมรูสกึผูกพนักับนายจาง      

4. ฉันรูสึกจรงิๆ วาปญหาของ YMCA  ก็คือ
ปญหาของฉันเอง 

     

5. หากฉันลาออกจาก YMCA ไปในขณะนี้ฉันจะ
เผชิญกับความยุงยากในชีวิตหลายประการ 

     

6. ฉันรูสึกผิดหากลาออกจาก YMCA ขณะนี้      

7. ฉันไมรูสึกวาตัวฉันเองเปนสวนหน่ึงของ
ครอบครัว  YMCA 

     

8. ฉันบอกไมไดวาทุกวันนี้ฉันอยากทําหรือ
จําเปนตองทํางานกับ YMCA 

     

9. ฉันรูสึกภักดีตอ YMCA      

10. YMCA มีความหมายตอตัวฉันเปนอยางมาก      

11. ฉันทํางานกับ YMCA เพราะฉันไมมีทางเลือกอื่น      

12. ฉันไมคิดจะลาออกจาก YMCA ในขณะนี้เพราะ
ฉันรูสึกผกูพันกับบุคคลภายในองคกร 

     

13. ฉันไมรูสึกวาเปนเจาของ YMCA แตอยางใด      

14. ฉันยังตองทํางานกับ YMCA เพราะฉันทุมเท
ใหกับองคกรมากเกินจะถอนตัว 

     

15. ฉันติดหนี้บุญคุณตอ YMCA เปนอยางมาก      
 

ขอขอบคุณเปนอยางสูงท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ดวยความจริงใจ 
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