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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง และ 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง โดยผู้วิจั ยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
ส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตาราง 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

      ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร จ านวน(N) ร้อยละ 
เพศ     
   ชาย 98 64.1 
   หญิง 55 35.9 

รวม 153 100 
อาย ุ     
   20-30 54 35.3 
   31-40 32 20.9 
   41-50 50 32.7 
   51-60 17 11.1 

รวม 153 100 
ระดับการศึกษา     
   ต่ ากว่าปรญิญาตร ี 3 2 
   ปริญญาตร ี 116 75.8 
   ปริญญาโท 34 22.2 
   ปริญญาโทข้ึนไป  -  - 

รวม 153 100 
ต าแหน่งงาน     
   เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 53 34.6 
   เจ้าหน้าท่ีอาวุโส/ซุปเปอรไ์วเซอร์ 39 25.5 
   หัวหน้าส่วน/ผู้ช่วยรองผู้จัดการ 33 21.6 
   รองผู้จัดการ 25 16.3 
   รองผู้อ านวยการฝ่าย/ผู้จัดการ 3 2 
   ผู้จดัการส านักฝ่าย/ตั้งแต่ผู้อ านวยการ  -  - 

รวม 153 100 
รายได้     
   10,001-20,000 40 26.1 
   20,001-30,000 34 22.2 
   30,001-40,000 21 13.7 
   40,001-50,000 26 17.0 
   มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป 32 20.9 

รวม 153 100 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน     
   น้อยกว่า 1 ปี 12 7.8 
   1-10 ปี 70 45.8 
   11-20 ปี 37 24.2 
   20 ปีขึ้นไป 34 22.2 

รวม 153 100 
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จากตาราง 3 แสดงการแจกแจงข้อมูลจ านวนและค่าร้อยละจ าแนกตามคุณลักษณะ                      
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.1 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 -30 ปี จ านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือมีอายุ 41-50 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7                
อายุ 31-40 จ านวน 32 คิดเป็นร้อยละ 20.9 และ อายุ 51-60 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1  
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาคือระดับการศึกษา
ปริญญาโท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2  
มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส/ซุปเปอร์ไวเซอร์ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 หัวหน้าส่วน/ผู้ช่วยรองผู้จัดการ จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองผู้จัดการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และรองผู้อ านวยการฝ่าย/
ผู้จัดการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 40 คน                    
คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมาคือมีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2  
รายได้ 30,001-40,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 รายได้ 40,001-50,000 บาท 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และรายได้มากกว่า 50,001 ขึ้นไป จ านวน 32 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 20.9   
           กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
1-10 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ปี  
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.2 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
           สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
 

ตาราง 4 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
            คุณภาพชีวิตการท างานด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D 
แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านพอใจรายได้และสวสัดิการที่ได้รับ
จากองค์กร 

32 
(20.9) 

88 
(57.5) 

28 
(18.3) 

5 
(3.3) 

0 3.96 0.724 มาก 

2. ท่านได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
ท่าน 

25 
(16.3) 

86 
(56.2) 

40 
(26.1) 

2 
(1.3) 

0 3.88 0.682 มาก 

3. ท่านได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับงานท่ีท่านปฏิบตั ิ

25 
(16.3) 

84 
(54.9) 

38 
(24.8) 

6 
(3.9) 

0 3.84 0.739 มาก 

4. ท่านพอใจจะท างานล่วงเวลาเพือ่ให้
งานส าเร็จแม้จะไมไ่ดร้ับค่าล่วงเวลา 

18 
(11.8) 

58 
(37.9) 

45 
(29.4) 

27 
(17.6) 

5 
(3.3) 

3.37 1.012 
ปาน
กลาง 

รวม 3.76 0.629 มาก 
 

                จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76  
               เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า ท่านพอใจ
รายได้และสวัสดิการที่ได้รับจากองค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.96 (S.D.=0.724) รองลงมาคือ ท่านได้รับรายได้
หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.88 (S.D.=0.682)  
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ตาราง 5 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
           คุณภาพชีวิตการท างานด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D 
แปล    

ผล มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.องค์กรของท่านมีการเตรยีมพรอ้ม
ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน เช่น โจรกรรม อัคคภีัย 
วาตภัย เป็นต้น 

34 
(22.2) 

86 
(56.2) 

32 
(20.9) 

1 
(0.7) 

0 4.44 0.679 
มาก
ที่สุด 

2.เพื่อนร่วมงานและตัวท่าน                
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบขององค์กร
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

34 
(22.2) 

99 
(64.7) 

20 
(13.1) 

0 0 4.09 0.589 มาก 

3.สถานท่ีท างานของท่านมีอุปกรณ์
และเทคโนโลยีเหมาะสมเอื้ออ านวย
ต่อการท างานของท่าน 

21 
(13.7) 

101 
(66.0) 

28 
(18.3) 

3 
(2.0) 

0 3.92 0.628 มาก 

4.สถานท่ีท างานของท่านมี
บรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการ
ท างานอย่างมีความสุข 

18 
(11.8) 

85 
(55.6) 

48 
(31.4) 

2 
(1.3) 

0 3.78 0.661 มาก 

รวม 3.94 0.453 มาก 
 

  จากตาราง 5 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน 
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94  
          เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า องค์กรของ
ท่านมีการเตรียมพร้อมส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น โจรกรรม อัคคีภัย วาตภัย 
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.44 (S.D.=0.679) รองลงมาคือ เพ่ือนร่วมงานและตัวท่าน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององค์กรเพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด มีค่าเฉลี่ย 4.09 (S.D.=0.589) 
และส่วนที่เหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 6 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
           คุณภาพชีวิตการท างานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D 
แปล
ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

1. องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนมีโอกาสใน
การศึกษาต่อ 

34 
(22.2) 

92 
(60.1) 

20 
(13.1) 

7 
(4.6) 

0 4.00 0.734 มาก 

2. องค์กรสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้ให้แก่ท่านโดยมีการจัด
อบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

32 
(20.9) 

92 
(60.1) 

23 
(15.1) 

6 
(3.9) 

0 3.98 0.721 มาก 

3. ท่านได้รับการพัฒนาความรู้
ใหม่จากการท างานอยู่เสมอ 

28 
(18.3) 

95 
(62.1) 

28 
(18.3) 

2 
(1.3) 

0 3.97 0.648 มาก 

4. องค์กรของท่านมีแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่สามารถ
ค้นหาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

25 
(16.3) 

75 
(49.0) 

51 
(33.3) 

2 
(1.3) 

0 3.80 0.717 มาก 

รวม 3.93 0.553 มาก 
 

จากตาราง 6 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93  
   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า องค์กรของ
ท่านเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีโอกาสในการศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D.=0.734) รองลงมาคือ 
องค์กรสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่ท่านโดยมีการจัดอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีค่าเฉลี่ย 
3.98 (S.D.=0.721) และส่วนที่เหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 7 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
            คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความก้าวหน้า และความม่ันคงในอาชีพ 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D 
แปล
ผล มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านมั่นใจว่าองค์การของท่าน
มีความมั่นคง ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานจนเกษียณอายไุด ้

54 
(35.3) 

65 
(42.5) 

29 
(19.0) 

5 
(3.3) 

0 4.10 0.817 มาก 

2. หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
ของท่านสนับสนุนและส่งเสริม
ท่านให้ก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

25 
(16.3) 

98 
(64.1) 

27 
(17.6) 

3 
(2.0) 

0 3.95 0.647 มาก 

3. มีโครงสร้างขององค์กรที่เอื้อ
ต่อความก้าวหน้าในต าแหน่งที่
สูงขึ้นตามล าดับ 

18 
(11.8) 

105 
(68.6) 

26 
(17.0) 

3 
(2.0) 

1 
(0.7) 

3.89 0.644 มาก 

4.  องค์กรมีเกณฑ์พิจารณา             
เลื่อนต าแหน่งท่ีชัดเจน 

26 
(17.0) 

77 
(50.3) 

40 
(26.1) 

9 
(5.9) 

1 
(0.7) 

3.77 0.823 มาก 

รวม 3.92 0.560 มาก 
 

 

              จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
อาชีพ พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92  
               เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า ท่านมั่นใจ
ว่าองค์การของท่านมีความมั่นคง ท าให้สามารถปฏิบัติงานจนเกษียณอายุได้  มีค่าเฉลี่ย 4.10             
(S.D.= 0.817) รองลงมาคือหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานของท่านสนับสนุนและส่งเสริมท่านให้ก้าว
ไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.95 (S.D.=0.647) และส่วนที่เหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 8 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
           คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  

คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพ
สิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน 

37 
(24.2) 

93 
(60.8) 

20 
(13.1) 

3 
(2.0) 

0 4.07 0.670 มาก 

2. องค์กรของท่านมีกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่
เสมอ 

30 
(19.6) 

95 
(62.1) 

26 
(17.0) 

2 
(1.3) 

0 4.00 0.649 มาก 

3. หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน     
รับฟังความคิดเห็นของท่าน 

20 
(13.1) 

106 
(69.3) 

25 
(16.3) 

2 
(1.3) 

0 3.94 0.588 มาก 

4. ท่านและเพื่อนร่วมงาน                  
มีการแลกเปลีย่นความคดิเห็น
ร่วมกันอยู่เสมอ 

28 
(18.3) 

84 
(54.9) 

41 
(26.8) 

0 0 3.92 0.668 มาก 

รวม 3.98 0.515 มาก 
 

จากตาราง 8 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98  
           เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า เพ่ือนร่วมงาน
ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D.=0.670) รองลงมาคือองค์กรของ
ท่านมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีข้ึนอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D.=0.649) และส่วนที่เหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 9 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น                   
           คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความเสมอภาค และความยุติธรรมในองค์การ 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ผู้บริหารของท่านให้
ความเสมอภาคในการ
ท างาน 

31 
(20.3) 

92 
(60.1) 

29 
(19.0) 

1 
(0.7) 

0 4.00 0.649 มาก 

2. ผู้บริหารรับฟังความ
คิดเห็น ปัญหา และ
ด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

19 
(12.4) 

97 
(63.4) 

35 
(22.9) 

2 
(1.3) 

0 3.87 0.625 มาก 

3. ท่านได้รับความยุติธรรม
ในการประเมินผลการ
ท างานประจ าปีตามผลงาน 

18 
(11.8) 

93 
(60.8) 

39 
(25.5) 

3 
(2.0) 

0 3.82 0.650 มาก 

4. ท่านได้รับความเป็น
ธรรมในการขึ้นเงินเดือน
ประจ าปี และการขึ้น
ต าแหน่ง 

43 
(28.1) 

54 
(35.3) 

33 
(21.6) 

19 
(12.4) 

4 
(2.6) 

3.74 1.081 มาก 

รวม 3.85 0.751 มาก 
 

  จากตาราง 9 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
องค์การ พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.48  
           เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า ผู้บริหารของ
ท่านให้ความเสมอภาคในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D.=0.649) รองลงมาคือ ผู้บริหารรับฟังความ
คิดเห็น ปัญหา และด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.87 
(S.D.=0.625) และส่วนที่เหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 10 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น                
             คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน  

คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. สมาชิกในครอบครัวมคีวาม
เข้าใจต่อการท างานของท่าน 

27 
(17.6) 

96 
(62.7) 

29 
(19.0) 

1 
(0.7) 

0 3.97 0.628 มาก 

2. ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงานในแตล่ะวัน 

17 
(11.1) 

84 
(54.9) 

49 
(32.0) 

3 
(2.0) 

0 3.75 0.672 มาก 

3. ท่านมีโอกาสลาพักผ่อน
หรือลากิจไปท าธุระส่วนตัวได้
อย่างเหมาะสม 

21 
(13.7) 

78 
(51.0) 

44 
(28.8) 

9 
(5.9) 

1 
(0.7) 

3.71 0.800 มาก 

4. ท่านรู้สึกว่าการท างาน
ล่วงเวลาท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างท่านกับครอบครัว                
มีความผูกพันกันน้อยลง 

26 
(17.0) 

64 
(41.8) 

33 
(21.6) 

23 
(15.0) 

7 
(4.6) 

3.52 1.083 มาก 

รวม 3.73 0.506 มาก 
 

  จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน 
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 (S.D.=0.506) 
           เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเข้าใจต่อการท างานของท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.97 (S.D.=0.628) รองลงมาคือ ท่านมี
เวลาเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในแต่ละวัน มีค่าเฉลี่ย 3.75 (S.D.=0.672) และส่วนที่เหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 11 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
            คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความภูมิใจในองค์การ  

คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D 
แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.ท่านพร้อมท่ีจะรักษาช่ือเสยีง
ขององค์กรนี้ด้วยความเตม็ใจ 

62 
(40.5) 

73 
(47.7) 

18 
(11.8) 

0 0 4.29 0.666 
มาก
ที่สุด 

2.ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีได้
เป็นพนักงานขององค์กรนี้ 

45 
(29.4) 

84 
(54.9) 

23 
(15.0) 

1 
(0.7) 

0 4.13 0.676 มาก 

3.การท างานในองค์กรนี้ท าให้
ท่านและครอบครัวมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

36 
(23.5) 

88 
(57.5) 

28 
(18.3) 

1 
(0.7) 

0 4.04 0.668 มาก 

4.การท างานในองค์กรนี้ท าให้
ท่านเป็นที่ยอมรับและนับถือ
ของบุคคลในสังคม 

34 
(22.2) 

87 
(56.9) 

32 
(20.9) 

0 0 4.01 0.659 มาก 

รวม 4.11 0.573 มาก 
 

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านความภูมิใจในองค์การ พบว่า                  
มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.11 (S.D.=0.573) 
           เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า ท่านพร้อมที่
จะรักษาชื่อเสียงขององค์กรนี้ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 4.29 (S.D.=0.628) รองลงมาคือ ท่านมี
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานขององค์กรนี้  มีค่าเฉลี่ย 4.13 (S.D.=0.676) และส่วนที่เหลืออ่ืนๆ  
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ส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
          สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
ตาราง 12 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น                    
             ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อม่ันและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ                     

ความผูกพันต่อองค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D 
แปล
ผล มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. นโยบายและเป้าหมาย
ต่างๆ ขององค์กรเป็นสิ่งไม่
เลื่อนลอย 

35 
(22.9) 

61 
(39.9) 

43 
(28.1) 

14 
(9.2) 

0 
3.76 

 
0.909 มาก 

2. ค่านิยมองค์กรเป็นสิ่งที่
ท่านเห็นด้วยและยอมรับ 

20 
(13.1) 

75 
(49.0) 

54 
(35.3) 

4 
(2.6) 

0 3.73 0.719 มาก 

3. องค์กรบริหารงาน
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

21 
(13.7) 

69 
(45.1) 

59 
(38.6) 

4 
(2.6) 

0 3.70 0.735 มาก 

4. เป้าหมายองค์กร
สอดคล้องกับแนวคิดของ
ท่าน 

23 
(15.0) 

64 
(41.8) 

62 
(40.5) 

4 
(2.6) 

0 3.69 0.755 มาก 

5. นโยบายองค์กร
สอดคล้องกับแนวคิดของ
ท่าน 

24 
(15.7) 

59 
(38.6) 

68 
(44.4) 

2 
(1.3) 

0 3.69 0.748 มาก 

รวม 3.71 0.773 มาก 
 

              จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย 
และค่านิยมขององค์กร พบว่า มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 
              เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า นโยบายและ
เป้าหมายต่างๆ ขององค์กรเป็นสิ่งไม่เลื่อนลอย มีค่าเฉลี่ย 3.76 (S.D.=0.909) รองลงมาคือค่านิยม
องค์กรเป็นสิ่งที่เห็นด้วยและยอมรับ มีค่าเฉลี่ย 3.73 (S.D.=0.719) 
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ตาราง 13 แสดงจ านวนร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
             ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร  

ความผูกพันต่อองค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านพร้อมท่ีจะอุทิศ
แรงกายและแรงใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ 

59 
(38.6) 

84 
(54.9) 

10 
(6.5) 

0 0 4.32 0.592 มากที่สุด 

2. เมื่อไดร้ับมอบหมายงาน 
ท่านจะทุ่มเทเพ่ือให้งานนั้น
บรรลเุป้าหมาย 

58 
(37.9) 

83 
(54.2) 

12 
(7.8) 

0 0 4.30 0.608 มากที่สุด 

3. ท่านมักจะท างานที่ได้รับ
มอบหมายเสรจ็ทันเวลา 

67 
(43.8) 

56 
(36.3) 

25 
(16.3) 

5 
(3.3) 

0 4.21 0.832 มากที่สุด 

4. เมื่อพบอุปสรรคในการ
ท างานท่านจะไม่หยุดท างาน
นั้น 

0 
66 

(43.1) 
59 

(38.6) 
12 

(13.7) 
7 

(4.6) 
3.20 0.846 

ปาน
กลาง 

รวม 4.00 0.719 มาก 
 

จากตาราง 13 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างาน
อย่างเต็มที่เพ่ือองค์การ พบว่า มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00  
           เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า พร้อมที่จะอุทิศ
แรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.32                     
(S.D.=0.592) รองลงมาคือเมื่อได้รับมอบหมายงาน จะทุ่มเทเพ่ือให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 
4.30 (S.D.=0.608) และส่วนที่เหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 14 แสดงจ านวนร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น                   
             ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านคิดว่าการที่ไดม้า
ท างานในองค์กรนี้เป็น
การตัดสินใจที่ไม่
ผิดพลาด 

85 
(55.6) 

41 
(26.8) 

24 
(15.7) 

3 
(2.0) 

0 4.36 0.816 มากที่สุด 

2. ท่านมีความเช่ือมั่นใน
การท างานกับองค์กร 

58 
(37.9) 

79 
(51.6) 

16 
(10.5) 

0 0 4.27 0.641 มากที่สุด 

3. ท่านไม่คิดจะเปลีย่น
งานถึงแม้จะมีโอกาสทีด่ี
กว่าเดิม 

46 
(30.1) 

38 
(24.8) 

42 
(27.5) 

22 
(14.4) 

5 
(3.3) 

3.64 1.151 มาก 

4. หากท่านมีโอกาส
เปลี่ยนงานท่านคิดวา่จะ
ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่ากับงานท่ีเป็นอยู ่

29 
(19.0) 

35 
(22.9) 

54 
(35.3) 

27 
(17.6) 

8 
(5.2) 

3.31 1.132 ปานกลาง 

รวม 3.89 0.935 มาก 
 

               จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะ
เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป พบว่า มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.36 
               เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า ท่านคิดว่า
การที่ได้มาท างานในองค์กรนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด มีค่าเฉลี่ย 4.36 (S.D.=0.816) รองลงมา
คือ ท่านมีความเชื่อม่ันในการท างานกับองค์กร  มีค่าเฉลี่ย 4.27 (S.D.=0.641) และส่วนที่เหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
             จ าแนกตามคุณภาพชีวิตในการท างาน 

คุณภาพชีวิตในการท างาน  ̅ S.D แปลผล 
ด้านความภมูิใจในองค์การ 4.11 0.573 มาก 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.98 0.515 มาก 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยในการท างาน 3.94 0.453 มาก 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 3.93 0.553 มาก 
ด้านความก้าวหน้าและ ความมั่นคงในอาชีพ 3.92 0.560 มาก 
ด้านความเสมอภาคและความยตุิธรรมในองค์กร 3.85 0.751 มาก 
ด้านรายได้และ ค่าตอบแทนท่ียุตธิรรม 3.76 0.629 มาก 
ด้านความสมดลุของชีวิตการท างาน 3.73 0.506 มาก 

รวม 3.90 0.567 มาก           
 

           จากตาราง 15 พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90  
            เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านความ
ภูมิใจในองค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมาได้แก่ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย 3.98  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน                 
มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.92  ด้านความเสมอภาคและ 
ความยุติธรรมในองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.85 ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.76  
และด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.73   
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
             จ าแนกตามความผูกพันต่อองค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กร  ̅ S.D แปลผล 
ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร 4.00 0.719 มาก 
ความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อไป 

3.89 0.935 มาก 

ความเชื่อมั่นและยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 3.71 0.773 มาก 
รวม 3.86 0.809 มาก             

           จากตาราง 16 พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
มีระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86  
            เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ความเต็มใจที่
จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาได้แก่ความต้องการอย่าง                
เด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป มีค่าเฉลี่ย 3.89 และความเชื่อม่ันและยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.71 
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ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตาราง 17  แสดงผลเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ 
              ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
              สังกัด ส านักงานเขตล าปาง 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ความเชื่อมั่นและ
ยอมรับเป้าหมาย 
และค่านิยมของ

องค์กร 

ความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทในการท างาน
เพ่ืออย่างเต็มที่เพ่ือ

องค์กร 

ความต้องการ
อย่างเด็ดเด่ียวที่จะ
เป็นสมาชกิของ
องค์กรต่อไป 

ด้านรายได้และ
ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม 

Pearson 
Correlation 

0.579** 0.335** 0.396** 

Sig. 0.000        0.000        0.000        
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยในการ
ท างาน 

Pearson 
Correlation 

0.465** 0.200* 0.259** 

Sig. 0.000         0.013 0.001 
ด้านพัฒนาศักยภาพของพนักงาน Pearson 

Correlation 
0.469** 0.182* 0.204* 

Sig. 0.000 0.024 0.012 
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในอาชีพ 

Pearson 
Correlation 

0.535** 0.317** 0.293** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน Pearson 

Correlation 
0.433** 0.220** 0.237** 

Sig. 0.000 0.006 0.003 
ด้านความเสมอภาคและความ
ยุติธรรมในองค์กร 

Pearson 
Correlation 

0.547** 0.594** 0.659** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 
ด้านความสมดลุของชีวิตการท างาน Pearson 

Correlation 
0.248** 0.032 0.508 

Sig. 0.000 0.693 0.478 
ด้านความภมูิใจในองค์กร Pearson 

Correlation 
0.340** 0.114 0.097 

Sig. 0.000 0.159 0.231 

รวม 
*Sig<0.05 

Pearson 
Correlation 

0.452** 0.243 0.260 

Sig. 0.000 0.111 0.090 
** สหสัมพันธ์ที่ 0.01 (2-tailed).      * สหสัมพันธ์ 0.05 (2-tailed). 
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จากตาราง 17 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม                  
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร                  
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็น
สมาชิกขององค์กรต่อไป นั่นคือถ้าพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่มากส่งผลให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่น
ในองค์กรมาก พร้อมที่ทุ่มเทการท างานมากขึ้นและมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะเป็นพนักงานในองค์กรนี้
ต่อไป 

คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับความความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการ
ท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป                
นั่นคือ ถ้าสถานที่ท างานมีมาตรการดูแลความปลอดภัยที่สูง ส่งผลให้พนักงานมีสมาธิในการท างาน             
ไม่ต้องระแวงว่าจะได้รับอันตราย เกิดความเชื่อมั่นมากสามารถทุ่มเทท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และ   
มีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะเป็นพนักงานในองค์กรนี้ต่อไป 

คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ 
ความความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างาน
อย่างเต็มที่เพ่ือองค์กรและความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป นั่นคือ                
ถ้าพนักงานได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ การท างานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทันกับสภาพ
การแข่งขันในธุรกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้พนักงานได้รับความรู้ใหม่ เกิดความเชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้นที่
เห็นคุณค่าในการพัฒนาบุคคลากร พนักงานพร้อมจะทุ่มเทท างาน และมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะเป็น
พนักงานในองค์กรนี้ต่อไป 

คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ มีความสัมพันธ์ใน               
เชิงบวกกับความความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทใน
การท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 
นั่นคือถ้าองค์กรมีเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจน มีโครงสร้างองค์กรที่พนักงานสามารถ
ก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเทท างานมากขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือจะ
ก้าวสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรมากและมีความมุ่งมั่น
มากขึ้นที่จะเป็นพนักงานในองค์กรนี้ต่อไป 

คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสัมพันธ์การเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ  
ความความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างาน
อย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป นั่นคื อ                
ถ้าพนักงานทุกคนในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้น 
ความเต็มใจในการท างานมากข้ึน และมีความมุ่งม่ันมากขึ้นที่จะเป็นพนักงานในองค์กรนี้ต่อไป 
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คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสัมพันธ์ เสมอภาคและความยุติธรรมใน องค์กร                    
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร                  
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็น
สมาชิกขององค์กรต่อไป นั่นคือ ถ้าองค์กรมีความเสมอภาคและความยุติธรรมในการท างานมาก เช่น 
หัวหน้างานรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง และน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หรือ เมื่อลูกน้องท าผิด
หัวหน้างานมีหน้าตักเตือนถ้าท าผิดก็ต้องลงโทษแต่ถ้าลูกน้องไม่ผิดหัวหน้ามีหน้าที่สอบสวนให้ความ
ยุติธรรมต่อลูกน้องไม่ใช่ฟังความข้างเดียว ถ้าหัวหน้าปฏิบัติได้ตามนี้ส่งผลให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่น
มากขึ้น พร้อมทุ่มเทท างานมากข้ึนและมีความมุ่งม่ันมากข้ึนที่จะเป็นพนักงานในองค์กรนี้ต่อไป 

คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ 
ความความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร นั่นคือ พนักงานมีความสมดุลในชีวิต
มากขึ้น เช่น มีเวลาให้ครอบครัวมาก มีเวลาพักผ่อนระหว่างท างานมาก ส่งผลให้พนักงานมี                
ความเชื่อมั่นในองค์กรมากเช่นกัน  

คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความภูมิใจในองค์กรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเชื่อมั่น
และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร นั่นคือพนักงานมีความภูมิใจในองค์กรมากส่งผลให้
พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรมากเช่นกัน 
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ตาราง 18 แสดงความสัมพันธ์ด้านรายไดแ้ละค่าตอบแทนที่ยุติธรรม กับความเชื่อม่ัน                 
             และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 

ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ท่านมี

ความคิดเห็น
สอดคล้อง
นโยบาย 

เป้าหมายของ
องค์กร

สอดคล้อง
แนวคิดท่าน 

 

องค์กร
บริหารงาน
สอดคล้อง
กับปัจจุบัน 

ท่านยอมรับ
ค่านิยม
องค์กร 

นโยบาย
องค์กรเป็น

สิ่งไม่                 
เลื่อนลอย 

รายได้เหมาะสมกับ
ความสามารถ 

Pearson 
Correlation 

0.478** 0.475** 0.450** 0.333** 0.176* 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 
รายได้เหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัต ิ

Pearson 
Correlation 

0.407** 0.452** 0.442** 0.324** 0.138 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.088 
พอใจรายได้และ
สวัสดิการที่ได้รับจาก
องค์กร 

Pearson 
Correlation 

0.329** 0.375** 0.373** 0.295** 0.156 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.054 
พอใจท างานล่วงเวลา
เพื่อให้งานส าเร็จแม้
ไม่ได้ค่าล่วงเวลา 

Pearson 
Correlation 

0.434** 0.383** 0.364** 0.205* 0.039 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.011 0.635 
                     

จากตาราง 18 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านรายได้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 
เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน การยอมรับค่านิยมขององค์กรและนโยบายขององค์กรเป็นสิ่งที่ที่ไม่เลื่อนลอย     
นั่นคือถ้าพนักงานได้รับรายได้ที่มากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมของ
องค์กรมากข้ึนเช่นกัน 
           คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านรายได้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ 
ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของ
ท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการยอมรับค่านิยมขององค์กร 
นั่นคือถ้าพนักงานมีรายได้มากขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมาก
ขึ้นเช่นกัน 
          คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านพอใจรายได้และสวัสดิการที่ได้รับจากองค์กรมีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับ ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับ
แนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการยอมรับค่านิยม



38 
 

ขององค์กร นั่นคือถ้าพนักงานมีรายได้และสวัสดิการที่ได้รับจากองค์กรมากขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่น 
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมากข้ึนเช่นกัน 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านพอใจท างานล่วงเวลาเพ่ือให้งานส าเร็จแม้ไม่ได้ค่าล่วงเวลา             
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายของ
องค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และการยอมรับค่านิยมขององค์กร นั่นคือพนักงานมีความทุ่มเทมากที่จะท างานเพ่ือให้งานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จเป็นผลมาจากความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมากข้ึนเช่นกัน 
 

ตาราง 19 แสดงความสัมพันธ์ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพ กับความเชื่อม่ัน             
             และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

   คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง 

ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ท่านมีความคิด
เห็นสอดคล้อง

นโยบาย 

เป้าหมาย
ขององค์กร
สอดคล้อง

แนวคิดท่าน 
 

องค์กร
บริหารงาน
สอดคล้อง
กับปัจจุบัน 

ท่านยอมรับ
ค่านิยม
องค์กร 

นโยบาย
องค์กรเป็น

สิ่งไม่                 
เลื่อนลอย 

หัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงานสนับสนุนท่าน 

Pearson 
Correlation 

0.320** 0.371** 0.396** 0.351** 0.046 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.572 
โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อ
ก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

Pearson 
Correlation 

0.364** 0.416** 0.457** 0.445** 0.112 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 
องค์กรมีความมั่นคง
สามารถอยู่ไดจ้นเกษียณ 

Pearson 
Correlation 

0.234** 0.156 0.257** 0.270** 0.111 

Sig. 0.004 0.054 0.001 0.001 0.172 
องค์กรมีการพิจารณา
เลื่อนต าแหน่งท่ีชัดเจน 

Pearson 
Correlation 

0.353** 0.416** 0.473** 0.383* -0.011 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.011 0.894 
 

จากตาราง 19 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานสนับสนุน
ท่านมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายของ
องค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และ การยอมรับค่านิยมขององค์กร นั่นคือ ถ้าพนักงานได้รับการส่งเสริมให้ก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจาก
หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานมากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
มากขึ้นเช่นกัน 

 



39 
 

          คุณภาพชีวิตในการท างาน โครงสร้างองค์กรเอ้ือต่อก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับ
แนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการยอมรับค่านิยม
ขององค์กร นั่นคือถ้าองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานมีการสอบแข่งขันภายในเพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งที่สูง
มากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรมากขึ้นเช่นกัน 
          คุณภาพชีวิตในการท างาน องค์กรมีความมั่นคงสามารถอยู่ได้จนเกษียณมีความสัมพันธ์ ใน
เชิงบวกกับ ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับ
แนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ การยอมรับค่านิยม
ขององค์กร นั่นคือถ้าพนักงานในองค์กรมีความมั่นใจในองค์กรว่ามีความมั่นคงมากสามารถเลี้ยง
พนักงานจนถึงพนักงานเกษียณอายุ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร
มากขึ้นเช่นกัน 
          คุณภาพชีวิตในการท างาน องค์กรมีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับ ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับ
แนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการยอมรับค่านิยม
ขององค์กร นั่นคือถ้าองค์กรมีกฏเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่งพนักงานที่ชัดเจนมากส่งผลต่อความเชื่อมั่น 
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมากข้ึนเช่นกัน 
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ตาราง 20 แสดงความสัมพันธ์ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กรกับความเชื่อม่ัน 
             และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

   คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรม 

ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ท่านมี

ความคิดเห็น
สอดคล้อง
นโยบาย 

เป้าหมาย
ขององค์กร
สอดคล้อง

แนวคิดท่าน 
 

องค์กร
บริหารงาน
สอดคล้อง
กับปัจจุบัน 

ท่าน
ยอมรับ
ค่านิยม
องค์กร 

นโยบาย
องค์กรเป็น

สิ่งไม่                  
เลื่อนลอย 

การประเมินผลในการ
ท างานมีความยุติธรรม 

Pearson 
Correlation 

0.319** 0.278** 0.274** 0.332** 0.041 

Sig. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.618 
ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

Pearson 
Correlation 

0.334** 0.305** 0.329** 0.374** 0.096 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.238 
ผู้บริหารมีความเสมอภาค
ในการท างาน 

Pearson 
Correlation 

0.271** 0.296** 0.345** 0.353** 0.056 

Sig. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.493 
ได้รับความเป็นธรรมในการ
ขึ้นเงินเดือนและต าแหน่ง 

Pearson 
Correlation 

0.101 0.038 0.000 0.127 0.942** 

Sig. 0.212 0.641 0.998 0.117 0.000 
                           

จากตาราง 20 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการประเมินผลในการท างานมีความ
ยุติธรรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมาย
ขององค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และการยอมรับค่านิยมขององค์กร นั่นคือถ้าองค์กรประเมินผลการท างานของพนักงานมีความ
ยุติธรรมมากส่งผลต่อความเชื่อม่ัน ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรมากข้ึนเช่นกัน 
          คุณภาพชีวิตในการท างาน  ด้านผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา                         
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายของ
องค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และการยอมรับค่านิยมขององค์กร นั่นคือถ้าหัวหน้างานรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องแล้วน าความ
คิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรมากข้ึนเช่นกัน 
          คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านผู้บริหารมีความเสมอภาคในการท างาน มีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับ
แนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการยอมรับค่านิยม
ขององค์กร นั่นคือถ้าหัวหน้างานมีความเสมอในการท างานกับลูกน้องมากส่งผลต่อความเชื่อมั่น 
ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรมากข้ึนเช่นกัน 
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          คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านได้รับความเป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือนและต าแหน่ง มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับนโยบายองค์กรเป็นสิ่งไม่เลื่อนลอย  นั่นคือพนักงานได้รับการขึ้นเงินเดือน
และต าแหน่ง ที่เป็นธรรมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพนักงานด้านนโยบายขององค์กรมากเช่นกัน 
 

ตาราง 21 แสดงความสัมพันธ์ ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร กับ 
             ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรม 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร 
ท่านทุ่มเท

เพื่อให้งานนั้น
บรรลุ

เป้าหมาย 
 

อุทิศแรงกาย
และแรงใจเพื่อ

ความ
เจริญก้าวหน้า
ขององค์การ 

 

เมื่อพบ
อุปสรรคท่าน
จะไมห่ยุด
ท างานนั้น

ทันท ี
 

ท่านปล่อยให้งาน
ไม่เสร็จทันตาม

เวลาโดยมักคดิว่า
เป็นเรื่องไม่

ธรรมดาในการ
ท างาน 

การประเมินผลในการท างานมี
ความยุติธรรม 

Pearson 
Correlation 

0.135 0.233** 0.065 0.069 

Sig. 0.096 0.004 0.421 0.399 
ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็น             
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

Pearson 
Correlation 

0.225** 0.238** 0.038 0.040 

Sig. 0.005 0.003 0.641 0.621 
ผู้บริหารมีความเสมอภาค                 
ในการท างาน 

Pearson 
Correlation 

0.300** 0.360** 0.048 0.073 

Sig. 0.000 0.000 0.556 0.369 
ได้รับความเป็นธรรมในการขึ้น
เงินเดือนและต าแหน่ง 

Pearson 
Correlation 

0.090 0.070 0.893** 0.895** 

Sig. 0.267 0.390 0.000 0.000 
 

  จากตาราง 21 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการประเมินผลในการท างานมีความ
ยุติธรรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการอุทิศแรงกายและแรงใจเพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
นั่นคือถ้าองค์กรมีการประเมินผลในการท างานของพนักงานมาก ส่งผลให้ พนักงานยอมทุ่มเทเพ่ือให้
องค์กรเจริญก้าวหน้า มากเช่นกัน 
          คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใต้บังคับบัญชา มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการทุ่มเทเพ่ือให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย และการอุทิศแรงกายและแรงใจ
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กร นั่นคือถ้าผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของพนักงานมากขึ้นส่งผลให้
พนักงานยอมทุ่มเทท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และทุ่มเทท างานให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า              
มากเช่นกัน 
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 คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านผู้บริหารมีความเสมอภาคในการท างาน มีความสัมพันธ์              
ในเชิงบวกกับการทุ่มเทเพ่ือให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย และ การอุทิศแรงกายและแรงใจเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร นั่นคือถ้าผู้บริหารมีความเสมอภาคในการท างานมากขึ้นส่งผลให้พนักงาน
ยอมทุ่มเทท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและทุ่มเทท างานให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า มากเช่นกัน 
           คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านได้รับความเป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือนและต าแหน่ง                      
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ เมื่อพบอุปสรรคท่านจะไม่หยุดท างานนั้นทันที และการอุทิศแรงกาย
และท่านปล่อยให้งานไม่เสร็จทันตามเวลาโดยมักคิดว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาในการท างาน นั่นคือ             
ถ้าพนักงานได้รับการขึ้นเงินเดือนและขึ้นต าแหน่งมากส่งผลให้พนักงานมีก าลังใจในการท างาน          
พร้อมจะทุ่มเทท างานมากเช่นกัน 
 

ตาราง 22 แสดงความสัมพันธ์ ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กรกับความต้องการ 
            อย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรม 

ความต้องการเป็นสมาชิกต่อไป 
ท่านมี
ความ

เชื่อมั่นใน
องค์กร 

หากมีโอกาส
เปลี่ยนงานก็ไม่
คิดว่าที่อื่นจะมี
ความก้าวหน้า
กว่าที่เป็นอยู ่

ไม่คิดจะเปลี่ยน
งานถึงแม้จะมี

โอกาสที่ดี
กว่าเดิม 

การท างานที่
องค์กรแห่งนี้เป็น
การตัดสินใจที่ไม่

ผิดพลาด 

การประเมินผลในการท างานมี
ความยุติธรรม 

Pearson 
Correlation 

0.180* 0.237** 0.082 0.120 

Sig. 0.026 0.003 0.315 0.138 
ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

Pearson 
Correlation 

0.238** 0.346** 0.090 0.119 

Sig. 0.003 0.000 0.270 0.145 
ผู้บริหารมีความเสมอภาคใน
การท างาน 

Pearson 
Correlation 

0.300** 0.295** 0.079 0.087 

Sig. 0.000 0.000 0.330 0.285 
ได้รับความเป็นธรรมในการขึ้น
เงินเดือนและต าแหน่ง 

Pearson 
Correlation 

-0.057 0.143 0.950** 0.898** 

Sig. 0.483 0.078 0.000 0.000             

จากตาราง 22 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการประเมินผลในการท างานมีความ
ยุติธรรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับท่านมีความเชื่อมั่นในองค์กร  และหากมีโอกาสเปลี่ยนงาน               
ก็ไม่คิดว่าที่อ่ืนจะมีความก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่  นั่นคือถ้าองค์กรมีการประเมินผลงานที่ยุติธรรมมาก 
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรมากเช่นกัน 
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   คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใต้บั งคับบัญชา                
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับท่านมีความเชื่อมั่นในองค์กร และหากมีโอกาสเปลี่ยนงานก็ไม่คิดว่าที่อ่ืน
จะมีความก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่  นั่นคือถ้าผู้บริหารให้ความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานมาก และน าข้อคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรมากเช่นกัน 
           คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านผู้บริหารมีความเสมอภาคในการท างาน มีความสัมพันธ์ใน
เชิ งบวกกับท่ านมีความเชื่ อมั่ น ในองค์กร  และหากมี โอกาส เปลี่ ยนงานก็ ไม่คิ ดว่ าที่ อ่ื น                        
จะมีความก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ นั่นคือถ้าผู้บริหารให้ความเสมอภาคแก่พนักงานมากส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นและความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรมากเช่นกัน 
           คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านได้รับความเป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือนและต าแหน่ง               
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับไม่คิดจะเปลี่ยนงานถึงแม้จะมีโอกาสที่ดีกว่าเดิม และการท างานที่องค์กร
แห่งนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด  นั่นคือถ้าพนักงานรู้สึกได้รับความเป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือน
และข้ึนต าแหน่งงานมาก ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานมากเช่นกัน 
 
 

                    

                   

 

                    

             

 

 

 


