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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ความผกูพนัต่อองคก์รและคณุภาพชีวติในการท างานท่ีมีความสมัพนัธต์่อความ
ภกัดีของพนกังานเอกชน กรณีศกึษาบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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การศกึษาวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อ 1. ศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก ่อายุ เพศ สถานภาพ 

การศกึษา  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อายงุานและแผนกสงักดัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร คณุภาพชีวิตในการท างานและ
ความภักดีของพนักงานเอกชน  กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร  2. ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างความผูกพนัต่อองคก์รกับคณุภาพชีวิตในการท างาน 3. ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิตใน
การท างานกับความภกัดีของพนักงานเอกชน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ พนักงานในบริษัทท่ีอยู่ในต าแหน่งปฏิบัติ
การณจ์นถึงผูจ้ดัการของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหน่ึงจ านวน 150 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลู สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหโ์ดยใชค้่าสถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเอกชน กรณีศึกษา
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความผกูพนัต่อองคก์รและคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีในระดับมาก  ในส่วนของการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน  พบว่า 1. พนักงานท่ีมีเพศ
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2. พนักงานท่ีมีลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตรแ์ตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกัน 3. พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความภกัดีแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 4. ความผกูพนัต่อองคก์รมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัต่อคณุภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานในระดบัสงู อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดบั 0.01 5. ความผูกพันต่อองคก์รมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกันต่อความภักดีของพนักงานในระดับสูงมาก  อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.01 6. คุณภาพชีวิตในการท างานมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันต่อความภกัดีของพนกังานในระดบัสงู อย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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The purposes of this research are as follows: (1) to study the demography factors, including 

age, gender, status, education, income, duration of work and the affiliated departments affecting the 
organizational commitment of the quality of working life and the organizational loyalty of the employees in a 
case study of a chemical trading company in Bangkok; (2) to study the relationship between organizational 
commitment and the quality of working life; and (3) to study the relationship between the quality of working 
life and organizational loyalty. The sample in this research consisted of 150 employees in operations and 
managerial positions in a chemical trading company in Bangkok. A questionnaire was utilized to collect the 
data. The statistical analysis included percentage, mean, standard deviation, an independent sample, a t-
test, One-way Analysis of Variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The research 
results revealed that the employees of a chemical trading company in Bangkok had attitudes towards 
organizational commitment and the quality of working life related to organizational loyalty at a high level. The 
results of the hypothesis testing were as follows: (1) the differences in terms of the gender of the employees 
were quality of working life at a statistically significant level of 0.05; (2) employees in different demographic 
groups differed in terms of organizational commitment; (3) the differences between the genders of 
employees were different in terms of organizational loyalty at a statistically significant level of 0.05; (4) the 
organizational commitment was at a high level of relevance, in the same direction with the quality of working 
life at a statistically significant level of 0.01; (5) organizational commitment was at a very high level of 
relevance and in the same direction, organizational loyalty was at a statistically significant level of 0.01; and 
(6) the quality of working life was at a high level of relevance and in the same direction with organizational 
loyalty at a statistically significant level of 0.01. 
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สารนิพนธฉ์บบันีส้ามารถส าเรจ็ลลุว่งได ้เนื่องจากไดร้บัความช่วยเหลืออย่างดีจาก ผศ. ดร.
วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่คอยให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ  ซึ่งเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ่งส าหรบัการท าสารนิพนธค์รัง้นี ้ ตลอดจนการชีแ้นวทางและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
เพื่ อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่ งขึ ้น  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง  ไว้ ณ  ที่ นี ้ด้วย  รวมถึง
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล และอาจารยด์ร.เพชรรตัน ์จินตน์ุพงศ ์ที่ใหค้วามอนุเคราะห์
เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
พรอ้มทัง้แนะน าแนวทางขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อันเป็นประโยชนแ์ก่การ
ท างานสารนิพนธฉ์บบันี ้

นอกจากนัน้ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒทกุท่านที่ได้
ใหค้วามรูต่้างๆ แก่ผูว้ิจยั ส่งผลใหผู้ว้ิจยัสามารถน าความรูท้ี่ไดเ้รียนมาประยุกตใ์ชใ้นงานวิจัยฉบบันี ้ 
รวมถึงขอขอบพระคณุเจา้หนา้ที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทกุท่านที่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ และ
อ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการศกึษา 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที่ไดอ้นุญาตใหเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถามที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ อีกทั้งก าลังใจและความช่วยเหลือ
ต่างๆ จากครอบครวั เพื่อนนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่ส่งผลใหง้านวิจยัฉบบันี ้
ส  าเร็จลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี ซึ่งผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนามในที่นีไ้ดท้ัง้หมด จึงขอขอบคณุทุกท่านเหลา่นัน้
ไว ้ณ โอกาสนีด้ว้ย 

ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทกรณีศึกษา  ผู้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง หรือผูท้ี่ตอ้งการศึกษาเก่ียวกับความผูกพัน คุณภาพชีวิตในการท างานและความภักดีต่อ
องคก์ร ทัง้นีห้ากงานวิจยันีม้ีขอ้บกพรอ่งประการใด ผูว้ิจยัขอกราบ ขออภยัมา ณ โอกาสนีด้ว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การที่องคก์รจะสามารถด าเนินธุรกิจใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามวิสยัทศันท์ี่ตัง้ไว ้ประกอบดว้ย

หลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดลอ้มภายในลว้นเป็นปัจจยัที่องคก์รควรวิเคราะหเ์พื่อใหท้ราบถึงสภาพการณใ์นปัจจุบนั 
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ส าหรับก าหนดกลยุทธ์ขอองค์กรซึ่ง
ทรพัยากรมนุษยเ์ป็น 1 ในองคป์ระกอบของการบรหิารจดัการทรพัยากรในองคก์ร ไดแ้ก่ คน (Man) 
เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) การจัดการ (Management) ตลาด (Market) เครื่องจักร 
(Machine) วิธีการท างาน (Method) และเวลา (Minute) หรือ 8M’s ที่เป็นปัจจัยพื ้นฐานในการ
ขบัเคลื่อนองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ ซึ่งบุคลากรถือเป็นทรพัยากรที่มีคณุค่าที่สดุในองคก์ร โดย
มิลโกวิชและโบดริว (Milkovich & Boudreau, 1991) กลา่วว่า ทรพัยากรมนุษยจ์ะเป็นผูผ้ลิตสินคา้
และบริการ ควบคมุการผลิตและคณุภาพ วางแผนการตลาด บริหารการเงิน ก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ขององคก์ร ดังนั้นการที่องคก์รจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึน้อยู่กับบุคลากรใน
องค์กรมีความพรอ้มที่จะทุ่มเทการท างานให้องคกรส์ามารถด าเนินตามนโยบายและบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย หลายองคก์รจึงใหค้วามส าคัญในการบริหารจดัการทรพัยากรมนุษย์
เป็นอันดับแรกตั้งแต่การวางแผนก าลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเข้ามา
ปฏิบัติงานในองคก์าร พรอ้มทั้งพัฒนาและรกัษาบุคลากรที่มีทักษะความรูค้วามสามารถไวก้ับ
องคก์รใหม้ากที่สดุและยาวนานท่ีสดุ 

ซึ่งการท างานเป็นกิจกรรมที่จ  าเป็นและเป็นกิจกรรมเฉพาะมนุษย ์มีแต่มนุษยเ์ท่านัน้ที่
ตอ้งท างาน เพราะว่า การท างานของมนษุยแ์ตกต่างจากการกระท าตามสญัชาตญาณของสตัว ์คือ 
การท างานของมนุษย ์จะมีผลของการกระท าเกิดขึน้ในสมองก่อนที่ลงมือท าจริง เป็นกิจกรรมที่มี
เปา้หมาย ท าตามทกัษะและความรูส้กึ มีการตดัสินใจก่อนว่าจะท าอะไร ตลอดจนมีความตระหนกั
ถึงผลกระทบต่อคนอ่ืน (ไพศาล ไกรสิทธิ์, 2559) อาจกล่าวไดว้่าการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ของมนุษยม์ากกว่ากิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงัคมอุตสาหกรรม โดยมนุษยส์่วนใหญ่ใช้
เวลาหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่างนอ้ยในการท างาน เพราะการมีงานท าช่วยท าใหม้นษุยส์ามารถ
สนองความต้องการขั้นพื ้นฐานในการด ารงชีวิต เป็นแหล่งที่มาของรายได้ เป็นตัวก าหนด
สถานภาพ และต าแหน่งทางสงัคม ลกัษณะของงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดคณุภาพชีวิต
ของมนษุย ์
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ในปัจจุบันองค์กรควรให้ความส าคัญกับความรู้สึก  จิตใจของบุคลากรในองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งสรา้งความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) จะท าให้
พนักงานเกิดความมุ่งมั่นและอทุิศตนเพื่อความส าเร็จขององคก์าร คุณลกัษณะดังกล่าวสามารถ
สรา้งไดด้ว้ยปัจจัยหลายประการ เช่น การก าหนดค่านิยมองคก์ร การปรบัลกัษณะงานใหม้ีความ
ทา้ทายและน่าสนใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนกังาน การใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการ เป็น
ตน้ ส าหรบัแนวทางการสรา้งความผูกพนัต่อองคก์รตามแนวคิด มาวเ์ดย์, สเตียรส์ และพอรต์เตอร์
(Mowday, Porter, & Steers, 1982) คือ การพัฒนาแนวทางการบริหารใหพ้นักงานเกิด 3 ปัจจัย
ส าคญั ไดแ้ก่ ความเชื่อมั่นยอมรบัเป้าหมายค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
ปฏิบติังานเพื่อองคก์ร และความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะคงความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ที่
มุ่งเนน้ผลลพัธใ์หค้นท างานในประเทศมีคณุภาพชีวิตที่ดีและมีความสขุ เนื่องจากมนุษยเ์ป็นตน้ทุน
ทางสงัคมที่มีคุณค่า หากพนักงานมีคณุภาพชีวิตในการท างานที่ดี (Quality of work life) ท าใหม้ี
ทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร และมีความสุขในการท างาน ช่วยให้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคลากรที่มีคณุภาพขององคก์ร ลดปัญหาการขาดงาน การลาออก และส่งเสริมให้องคก์รประสบ
ความส าเรจ็ (ทิพวรรณ ศิรคิณู, 2542) 

 ความจงรกัภักดีต่อองคก์รของพนกังาน (Organizational commitment) เป็นความรูส้ึก
และการแสดงออกของพนกังานที่เคารพต่อองคก์ร มีความเต็มใจปฏิบติังานและอทุิศตนต่อองคก์ร
มีความผกูพนัมีความรูส้ึกเป็นเจา้ของ มีความตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รการที่บุคคลมีความ
ผูกพนัต่อองคก์รภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์รรูส้ึก เป็นเจา้ของมีความตัง้ใจจะท างานอยู่กบั
องคก์รตลอดไป 

ปัจจุบนัอตุสาหกรรมเคมีภณัฑเ์กิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรม
รักสวยรักงามพร้อมกับการดูแลสุขอนามัยมากขึน้ ส่งผลให้สินค้าหมวดดูแลผิวพรรณและ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 
ผูอ้  านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กล่าวว่า แนวโนม้การบริโภคอาหารเสริม
และวิตามินทั่วโลกเพิ่มสูงขึน้ที่ท าใหผู้ ้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพเพิ่มมากขึน้ (ประอรพิต กัษฐ์
วัฒนา, 2564) ด้านเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย ประเมินแนวโน้ม
ตลาดเครื่องส าอางปี พ.ศ. 2565 เติบโต 4% และปี พ.ศ. 2566 เติบโต 5% (สาวิตรี รินวงษ์, 2564) 
ท าให้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง ด้วยเหตุนี ้บริษัทจึงเห็นถึง
ความส าคัญในการบริหารทรพัยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะท าใหอ้งค์กรขับเคลื่อนไปได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทรพัยากรที่มีคณุค่าและคู่ควรกับการรกัษาและพัฒนามากที่สดุก็คือ
ทรพัยากรบคุคล 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรและ
คณุภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัท
จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและ
พฒันาคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังาน เสรมิสรา้งใหพ้นกังานมีความผกูพนัและความภกัดีใน
องคก์รน าไปสูค่วามส าเรจ็ขององคก์ร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ การศกึษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน อายงุานและแผนกสงักดัที่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร คณุภาพชีวิตในการท างาน
และความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร กับคณุภาพชีวิตในการท างานประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมของ
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต ในการท างานกับความภัก ดี 
ประกอบดว้ยดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นความคงอยู่ และดา้นบรรทดัฐานของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อใหผู้บ้รหิารสามารถก าหนดนโยบายและกลยทุธใ์นการบริหารงานบุคคลไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถรกัษาพนักงานใหค้งอยู่กับองคก์รและลดปัญหาการลาออกจากงานของ
พนกังาน 
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2. เพื่อใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลน าผลการศกึษาเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพชีวิตใน
การท างานตามความผกูพนัและความจงรกัภกัดีของพนกังานใหเ้กิดความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัเปา้หมายของบรษิัทอนัน าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นีผู้ ้วิจัยได้มุ่งศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการ

ท างานที่มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของพนกังานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขอบเขตของการวิจยัดงันี ้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ พนักงานในระดับปฏิบัติการณ์จนถึงระดับ

ผูจ้ดัการของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งจ านวน 212 คน เนื่องจากเป็นประชากรที่มีอตัรา
การลาออกมากที่สดุ โดยไม่รวมผูบ้ริหาร ขอ้มลู ณ วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2563 (ที่มา: ฝ่ายบริหาร
ทรพัยากรบคุคล บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ พนักงานในระดับปฏิบัติการจนถึงระดับ

ผูจ้ัดการของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งทั้งเพศชายและหญิง โดยไม่รวมผู้บริหาร ซึ่ง
ผู้วิจัยทราบจ านวนที่แน่นอน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิน้ 212 คน เนื่องจากทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
(Yamane, 1970) โดยมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัไดอ้ยู่ที่ 
5% กลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 139 คน และส ารองเพิ่มไว ้11 คน รวมกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัทัง้สิน้ 
150 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งประชากร

ออกตามแผนกที่สังกัดทั้งหมด 14 แผนก ไดแ้ก่ การตลาด พนักงานขายและผูช้่วยพนักงานขาย 
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา ประกันคุณภาพ  บัญชีและการเงิน ซัพพลายเชน  สาขา
ต่างประเทศ คลงัสินคา้ รีแพ็คสินคา้ ทรพัยากรมนุษย ์เลขานุการ ไอที และธุรการ ที่เป็นพนักงาน
ในระดบัปฏิบติัการจนถึงระดบัผูจ้ดัการ โดยก าหนดสดัสว่นตามจ านวนประชากรทัง้หมดดงันี ้
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ตาราง 1 จ านวนกลุม่ตวัอย่างของพนกังานในระดบัปฏิบติัการจนถึงระดบัผูจ้ดัการของบรษิัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง  

แผนก ประชากร (คน) การค านวณ 
จ านวน

ตัวอย่าง (คน) 

การตลาด 3 (3/212)x150 2 

พนกังานขายและผูช้ว่ยพนกังานขาย 51 (51/212)x150 36 

ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์ 7 (7/212)x150 5 

วิจยัและพฒันา 7 (3/212)x150 5 

ประกนัคณุภาพ 5 (3/212)x150 4 

บญัชีและการเงิน 27 (27/212)x150 19 

ซพัพลายเชน 17 (17/212)x150 12 

สาขาตา่งประเทศ 2 (2/212)x150 1 

คลงัสินคา้ 46 (46/212)x150 33 

รีแพ็คสินคา้ 20 (20/212)x150 14 

ทรพัยากรมนษุย ์ 4 (4/212)x150 3 

เลขานกุาร  4 (4/212)x150 3 

ไอท ี 5 (5/212)x150 4 

ธุรการ  14 (14/212)x150 10 

รวมทัง้สิน้ 212  150 

 
ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดย

เลือกกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานในแผนกทั้งหมด 14 แผนก เพื่อแจกแบบสอบถามตามจ านวน
สดัสว่นที่ค  านวณไดใ้นขัน้ที่ 1 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย  
1.1.1.2 หญิง 
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1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 18 - 26 ปี 
1.1.2.2 27 - 34 ปี 
1.1.2.3 35 - 43  ปี 
1.1.2.4 44 - 52 ปี 
1.1.2.5 53 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ 
1.1.3.1 โสด  
1.1.3.2 สมรส 
1.1.3.3 หย่ารา้ง/หมา้ย 

1.1.4 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
1.1.4.1 15,000 - 20,999 บาท 
1.1.4.2 21,000 - 27,999 บาท 
1.1.4.3 28,000 - 33,999 บาท 
1.1.4.4 34,000 - 39,999 บาท 
1.1.4.5 มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 

1.1.5 การศกึษา 
1.1.5.1 ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 
1.1.5.2 ระดบัปรญิญาตรี 
1.1.5.3 สงูกว่าระดบัปรญิญาตรี 

1.1.6 อายงุาน 
1.1.6.1 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี 
1.1.6.2 6 - 10 ปี 
1.1.6.3 11 - 15 ปี  
1.1.6.4 16 - 20 ปี 
1.1.6.5 21 ปีขึน้ไป 

1.1.7 แผนกที่สงักดั 
1.1.7.1 การตลาด 
1.1.7.2 พนกังานขายและผูช้่วยพนกังานขาย 
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1.1.7.3 ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์
1.1.7.4 วิจยัและพฒันา 
1.1.7.5 ประกนัคณุภาพ 
1.1.7.6 บญัชีและการเงิน 
1.1.7.7 ซพัพลายเชน 
1.1.7.8 สาขาต่างประเทศ 
1.1.7.9 คลงัสินคา้ 
1.1.7.10 รีแพ็คสินคา้ 
1.1.7.11 ทรพัยากรมนษุย ์
1.1.7.12 เลขานกุาร 
1.1.7.13 ไอที 
1.1.7.14 ธุรการ  

1.2 ความผกูพนั 
1.2.1 ความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร 
1.2.2 ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 
1.2.3 ความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 

1.3 คณุภาพชีวิตในการท างาน 
1.3.1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 
1.3.2 สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั  
1.3.3 โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล  
1.3.4 โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน 
1.3.5 ธรรมนญูในองคก์ร 
1.3.6 การบรูณาการทางสงัคม 
1.3.7 ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน  
1.3.8 ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความภักดีของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 

2.1 ดา้นจิตใจ 
2.2 ดา้นความคงอยู่ 
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2.3 ดา้นบรรทดัฐาน 
2.4 ดา้นพฤติกรรม 

ค านิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การศึกษาเรื่อง ถึงความผกูพนัต่อองคก์รและคณุภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพนัธ์

ต่อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัของนิยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในงานวิจยัฉบบันี ้ดงันี ้

1. พนักงานเอกชน หมายถึง พนกังานที่ปฏิบติังานในบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
แห่งหนึ่ง ที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2. บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ หมายถึง บริษัทที่ด  าเนินธุรกิจน าเข้าและจัด
จ าหน่ายสารเคมี ส  าหรบัเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑใ์นครวัเรือน อาหารเสริม วตัถุเจือปนในอาหาร 
สารแต่งกลิ่นรส น า้หอม เครื่องวดัและทดสอบประสิทธิภาพของสภาพผิว 

3. ความผูกพัน หมายถึง ความรูส้ึกของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งต่อการเป็นสมาชิกขององคก์ร ประกอบดว้ย 

3.1 ความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร หมายถึง การที่
บุคลากรยอมรบัค่านิยม เป้าหมายและวัฒนธรรมขององคก์ร มีทศันคติที่ดีต่ององคก์ร พรอ้มที่จะ
ด าเนินกิจกรรมขององคก์ร มีความเชื่อว่าเป็นองคก์รที่ดีที่สุดที่ไดท้ างานดว้ย และภาคภูมิใจที่ได้
เป็นสว่นหนึ่งขององคก์รแห่งนี ้

3.2 ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองคก์ร หมายถึง การที่บุคลากรในองคก์รมี
ความมุ่งมั่น เพื่อใหอ้งคก์รสามารถด าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ
ความคงอยู่ขององคก์ร 

3.3 ความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร หมายถึง การที่
บคุลากรมคีวามตอ้งการที่จะปฏิบติังานกบัองคก์ร รูส้กึเป็นส่วนหนึ่งและภูมิใจที่ไดเ้ป็นสมาชิกของ 
ขององคก์ร ยินดีที่จะบอกกบัคนรอบขา้งว่าตนเป็นสมาชิก และพรอ้มที่จะสนบัสนนุองคก์รใหบ้รรลุ
เปา้หมาย 

4. คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ในการท างาน ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการท างานและมี
สขุภาพจิตที่ดี เนื่องมาจากองคก์รมีการจัดรูปแบบการท างานที่สนองความตอ้งการของบุคลากร
ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ตามแนวความคิดของวัลตัน (Walton, 1974) สามารถวัดไดจ้าก
เกณฑช์ีว้ดั 8 ดา้น ดงันี ้
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4.1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง การที่บุคลากรในองคก์ร
ไดร้บัค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการและผลประโยชนอ่ื์นๆ อย่างพอเพียงในการด ารงชีวิต
ตามค่าครองชีพที่สมเหตุสมผลในสงัคมปัจจุบัน และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบสายงานเดียวกัน
หรือองคก์รอ่ืน 

4.2 สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สถานที่ท างาน
ต้องไม่เป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงภัย รวมถึงมีอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่อ  านวยความ
สะดวกในการท างาน เพื่อใหบุ้คลากรไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทัง้ทางดา้นร่างกายและ
จิตใจ 

4.3 โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล หมายถึง การที่องคก์ร
เปิดโอกาสใหบ้คุลากรพฒันาตนเองและใชค้วามสามารถในการปฏิบติังานตามทกัษะและความรูท้ี่
มี โดยสง่เสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรในองคก์รสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองใหเ้หมาะสม
กบังานที่ไดร้บัมอบหมาย ท าใหพ้นกังานรูส้ึกถึงคณุค่าของตวัเอง เกิดความทา้ทายในการท างาน 
สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ รวมทัง้รูส้กึมีสว่นรว่มในองคก์ร 

4.4 โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้
บุคลากรในองคกรม์ีความกา้วหน้าในสายงานอาชีพที่ไดร้บัมอบหมายในหน้าที่ที่สูงขึน้ ท าให้มี
ความมั่นคงในอาชีพ ต าแหน่งที่ ได้รับหรือรายได้ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อมร่วมงาน 
ครอบครวัและสงัคม 

4.5 ธรรมนูญในองค์กร หมายถึง องค์กรมีการด าเนินงานที่ยึดหลักความ
ยุติธรรม มีความเสมอภาค เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นได ้

4.6 การบูรณาการด้านสังคม หมายถึง การที่บุคลากรในองค์กรให้ความ
ร่วมมือและยอมรบัทัง้จากผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ท าใหรู้ส้ึกว่าตนเองมีคุณค่า รวมถึง
การมบีรรยากาศการท างานที่ดี ไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีอคติ และการท าลายซึ่งกนัและกนั  

4.7 ความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว หมายถึง บุคลากรใน
องคก์รสามารถแบ่งเวลาในด าเนินชีวิตระหว่างการท างานและชีวิตสว่นตวัอย่างมีความสมดลุ  

4.8 ความเกี่ยวข้องสัมพันธสั์งคม หมายถึง บุคลากรมีความรูส้ึกว่าองคก์รมี
ความรบัผิดชอบต่อสังคม ได้รบัการยอมรบั และเป็นองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม ส่งผลให้
พนกังานมีความภาคภมูิใจในอาชีพและองคก์รที่ปฏิบติังานอยู่ 
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5. ความภักดีของพนักงาน หมายถึง การที่พนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่งมีความรูส้ึกและการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อองคก์ร มีความเต็มใจในการ
ปฏิบติังาน พยายามเป็นบุคลากรที่ดีขององคก์รพรอ้มที่จะช่วยเหลือองคก์ร และความปรารถนาที่
จะปฏิบติังานในองคก์รต่อไป ประกอบดว้ย 

5.1 ด้านจิตใจ หมายถึง บุคลากรรูส้ึกเชื่อมั่นและความไวว้างใจของบุคลากรที่
แสดงออกถึงความภกัดีต่อองคก์รและผูบ้งัคบับญัชาในสงักดั 

5.2 ด้านความคงอยู่ หมายถึง ความรกัที่จะท างานกบัองคก์ร ความพงึพอใจใน
บริษัทมีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกและรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคญัต่อองคก์ร พรอ้มที่จะปกปอ้งและรกัษาชื่อเสียงขององคก์ร 

5.3 ด้านบรรทัดฐาน หมายถึง เป็นความจงรกัภกัดีของบุคลากรที่มีต่อองคก์าร 
อันเกิดจากหน้าที่หรือความรบัผิดชอบต่างๆ และความรูส้ึกว่าเป็นหนีบุ้ญคุณ ท า ใหร้บัรูว้่าตอ้ง
จงรกัภกัดีและเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 

5.4 ด้านพฤติกรรม หมายถึง แสดงออกถึงความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์ร 
ไม่อยากยา้ยไปจากองคก์รและปรารถนาที่จะคงเป็นสมาชิกขององคก์รตลอดไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มี

ความสมัพนัธต่์อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อายงุาน
และแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

2. พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อายงุาน
และแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

3. พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มี
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อายงุาน
และแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

4. ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

6. คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 
โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองค์กร การบูรณาการทางสังคม ความ
สมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพันธส์งัคมมีความสมัพันธต่์อความภักดี
ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจยัเรื่อง “ความผูกพนัต่อองคก์รและคณุภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพนัธ์
ต่อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการวิจยัตามล าดับ
ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนั 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีต่อองคก์ร 
6. สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใชใ้นการวิจยั 
7. งานวิจยัและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
ลักษณะของประชากรศาสตร ์

ประชากรศาสตร ์หมายถึง การศึกษาทางสถิติเก่ียวกับประชากร ในเรื่องอัตราการ
เกิด การตาย การยา้ยถิ่นฐาน รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจ (ส านกังาน
ราชบณัฑิตยสภา, 2554) 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์หมายถึง ลกัษณะ
สว่นบคุคลที่แตกต่างกนั โดยมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร ซึ่งประกอบดว้ย 

1. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ผูท้ี่มีอายุมาก
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดย้ากกว่าผูท้ี่อายุน้อย ซึ่งอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การโนม้น้าว
จิตใจยากหรือง่าย 

2. เพศ (Sex) ลักษณะในด้านเพศชายและหญิงจะท าให้แต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกนั รวมถึงการสื่อสาร ดงันัน้การสื่อสารจ าเป็นตอ้งทราบว่าจะสื่อสารกบัเพศชายหรือหญิง 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของการรบัส่งสารของผู้รบัสาร ซึ่งท าให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป โดยผู้ที่มี
การศกึษาสงูจะน าเหตผุลมาสนบัสนนุเพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกซือ้สินคา้มากกว่า 
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4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง
อาชีพ ภูมิหลงั รายได ้เชือ้ชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการแสดงออกของแต่ละ
บคุคล 

ปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์เป็นลักษณะของประชากรใน
ด้านอายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยเพศและอายุ เป็นคุณลักษณะขั้น
พืน้ฐานของประชากรที่มีความส าคญักว่าดา้นอ่ืนๆ เพราะมีสง่ผลต่อการเกิด การตายและการยา้ย
ถิ่นฐาน เป็นปัจจัยที่ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงดา้นขนาดและการกระจายตัวของประชากร โดย
องคป์ระกอบของประชากรศาสตรส์ามารถแบ่งออกไดด้งันี ้

1. อายุ ท าใหค้นมีทศันคติ ความคิด และพฤติกรรมที่แตกต่างกนั คนที่อายุนอ้ย
จะมองโลกในแง่ดี มีความคิดเสรีนิยม ยดึถืออดุมการณ ์และมีอิสระมากกว่าคนที่อายมุาก ในขณะ
ที่คนอายุมากมีความคิดที่อนุรกัษ์นิยม ยึดถือการปฏิบติัมีความระมดัระวงัและมองโลกในแง่รา้ย 
เนื่องจากผ่านประสบการณช์ีวิตที่แตกต่างกนั 

2. เพศ ท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนั เช่น การติดต่อสื่อสาร เพศหญิงจะ
มีความสามารถในการสื่อสารมากกว่าเพศชาย แต่เพศชายต้องการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีใน
ระหว่างการรบัส่งข่าวสาร โดยเพศที่แตกกันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิด ค่านิยมและ
ทัศนคติเป็นอย่างมาก เนื่องจากสงัคมและวฒันธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดบทบาท กิจกรรมและแบบ
แผนในการปฏิบติัรว่มกนัของสมาชิกทกุคน 

3. การศึกษา ความแตกต่างดา้นการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีความคิด 
ทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่ไดร้บัการศึกษาในระบบที่มีการจดัการที่แตกต่าง
กนัจะมีความทัศนคติ อดุมการณแ์ละความตอ้งการแตกต่างกนั คนที่มีการศึกษาสงูจะมีทกัษะใน
การเป็นผูร้บัสารที่ดี เพราะมีโลกทศันแ์ละเขา้ใจข่าวสารไดดี้กว่า และจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มี
เหตผุลหรือหลกัฐาน 

4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ คือ อาชีพ รายได ้สถานภาพทางสงัคมและภูมิ
หลัง เป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพราะมีวัฒนธรรม 
ประสบการณ ์ทศันคติ ค่านิยมและเปา้หมายที่ต่างกนั 

มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2539) ไดศ้ึกษาถึงความแตกต่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน ไดแ้ก่ อาย ุเพศ และสถานภาพสมรส ซึ่งไดข้อ้สรุปดงันี ้  

1. อายุ (Age) เมื่อพนักงานมีอายุมากไม่ไดส้่งผลใหป้ระสิทธิภาพการท างานลด
นอ้ยลง และจะไม่ลางานอย่างไม่มีเหตผุล เมื่อเปรียบเทียบกบัผูท้  างานที่อายงุานนอ้ยกว่า 
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2. เพศ (Sex) ไม่ไดส้รา้งใหเ้กิดความแตกแยกในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการ
คิด การเขา้สงัคม การโนม้นา้ว ภาวะผูน้  า หรือการเรียนรู ้แต่เพศหญิงมีการขาดงานมากกว่าเพศ
ชาย ซึ่งอาจเกิดจากค่านิยมที่เพศหญิงจะตอ้งดแูลครอบครวัเมื่อมีเหตจุ าเป็น ท าใหจ้ าเป็นฝ่ายลา
งานมากกว่าเพศชาย 

3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) ผู้ที่สถานะสมรสจะขาดงานน้อย 
หรือไม่ค่อยยา้ยงาน เป็นเพราะตอ้งการความมั่นคงในการสรา้งครอบครวั ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
จ านวนบตุรสง่ผลกระทบต่อการลาของพนกังานเพศหญิง 

กรรณิการ ์เหมือนประเสริฐ (2548) กล่าวว่า ในองคก์รจะประกอบดว้ยบุคลากรใน
ต าแหน่งต่างๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกนั โดยมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ลกัษณะพฤติกรรมใน
การท างานของบคุคลจะเป็นดงันี ้

1. อายุการท างาน (Age and Job Performance) เป็นที่ยอมรบักนัว่าผลงานของ
บคุคลจะลดนอ้ยลงในขณะที่อายุเพิ่มขึน้ แต่บคุคลที่มีอายุมากจะมีประสบการณใ์นการท างานสงู
และสามารถปฏิบติัหนา้ที่การงานที่จะก่อใหเ้กิดผลผลิตสงูได ้นอกจากนีค้นที่อายุการท างานมาก
จะไม่ลาออกจากงาน แต่จะท างานที่เดิม เพราะมีโอกาสในการเปลี่ยนงานนอ้ย ประกอบกบัมีอายุ
งานนานท าใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนมากขึน้ และไดร้บัสวัสดิการเพิ่มขึน้ดว้ย ซึ่งพนักงานที่มีอายุมาก
จะด าเนินกิจกรรมในหนา้ที่การงานอย่างสม ่าเสมอ ขาดงานนอ้ยกว่าพนกังานที่มีอายนุอ้ย 

2. เพศกบัการท างาน (Gender and Job Performance) เพศชายและหญิงจะมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาในการท างาน แรงจูงใจ ความสามารถในการเรียนรู ้การปรบัตัว
ทางสงัคมไม่แตกต่างกนั แต่อย่างไรก็ตามนกัจิตวิทยาไดศ้ึกษาแลว้พบว่า เพศหญิงจะมีลกัษณะ
และความคิดเห็นคลอ้ยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดกา้วไกล คิดเชิงรุก และ
คาดหวงัความส าเร็จในอาชีพมากกว่าเพศหญิง แต่มีผลงานและความพึงพอใจในงานไม่แตกต่าง
กนั 

3. สถานภาพสมรสกับการท างาน (Marital Status and Job Performance) 
พนกังานที่ยงัไม่แต่งงานจะมีอตัราการขาดงานและลาออกมากกว่าผูท้ี่สมรสแลว้ โดยผูท้ี่สมรสแลว้
จะมีความพงึพอใจในงานสงูกว่า มีความรบัผิดชอบ เห็นคณุค่าของงานและท างานอย่างสม ่าเสมอ 

4. ความอาวุโสในการท างาน (Tenure and Job Performance) ผูอ้าวโุสในการ
ท างานหรือผูท้ี่มีอายงุานมากจะมีผลงานสงูกว่าพนกังานใหม่ และมีความพงึพอใจในงานสงูกว่า 
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ศิ ริวรรณ  เสรีรัตน์ ; และคณะ (2550)  กล่าวว่า  ลักษณ ะประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพ จ านวนประชากรในครอบครวั การศึกษา รายได ้และอาชีพ 
เป็นเกณฑท์ี่ส  าคญัที่ช่วยวดัจ านวนสถิติของประชากรที่ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นปัจจยัที่วดัง่าย
มากกว่าง่ายมากกว่าตวัแปรอ่ืน  

อัลญาณ์ สมุหเ์สนีโต (2562) อธิบายเก่ียวกับประชากรศาสตร ์หมายถึง ศาสตร์ที่
เก่ียวขอ้งกับมนุษยใ์นดา้นขนาด โครงสรา้ง การกระจายตวั และการเปลี่ยนแปลงประชากร ไดแ้ก่ 
การเกิด การตาย และการยา้ยถิ่น รวมถึงสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่สามารถ
แสดงใหเ้ห็นภาพดว้ยสถิติตัวเลข เพื่อก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม ทัง้ในดา้นนโยบายเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและสาธารณสขุ 

โดยสรุปจากแนวคิดของจากแนวคิดดา้นประชากรศาสตรข์อง  กรรณิการ ์เหมือน
ประเสริฐ (2548) เป็นแนวคิดที่แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในดา้นคุณลักาณะทางประชากร
ระหว่างบุคคล ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการแสดงออก ทัศนคติของพนกังานที่มีต่อองคก์ร จึง
ไดน้ าลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ รายได้ การศึกษา อาชีพ อายุงานและแผนกที่
สงักดั ซึ่งเป็นตวัแปรอิสระมาใชก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ิจยัจึงน ามาใชเ้พื่อเป็นแนวทาง
ในการตัง้แบบสอบถามและอภิปรายผล 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองคก์ร 
ความผูกพันต่อองค์กรมีความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จขององคก์ร ช่วยลดความสูญเสียในดา้นต่างๆ และเป็นแรงขับเคลื่อนใหอ้งคก์รไปสู่
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร (Organization Commitment) หลายทศันะคติดงันี ้ 

ความหมายของความผูกพันต่อองคก์ร 
Joe and Bruce, 1911, อา้งถึงใน ธนยทุธ บุตรขวญั (2554) ไดใ้หค้  านิยามว่า ความ

เชื่อดา้นจิตวิทยาของคนต่อความผูกพนัองคก์รโดยสรุปดงันี ้
1. การที่คนยินยอมกระท าตามความตอ้งการขององคก์รเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ งสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งจากองคก์ร ไดแ้ก่ เงินเดือน หรือค่าจา้ง ค่าลว่งเวลา 

2. การที่คนยินยอมกระท าตามความตอ้งการขององคก์ร คือ ความยึดถือองคก์ร
และมคีวามภมูิใจที่ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 

3. การที่คนยินยอมกระท าตามความตอ้งการขององคก์ร คือ การยอมรบัค่านิยม
ขององคก์รเป็นค่านิยมของตนเอง 
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Bruce (1974) อธิบายว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นความรูส้ึกของสมาชิกในองคก์ร
ที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร สมาชิกในองค์กรยินยอมที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ปัจจยั ดงันี ้

1. ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์กร (Identification) โดยการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององคก์รตามบทบาทของสมาชิกในองคก์ร 

2. ความเก่ียวโยงกับองคก์ร (Involvement) การที่บุลคลาการมีส่วนร่วมกับการ
ด าเนินงานและกิจกรรมขององคก์ารตามบทบาทของตนอย่างเต็มความสามารถ 

3. ความจงรกัภักดีต่อองคก์ร (Loyalty) สมาชิกในองคก์รมีความรูส้ึกผูกพันต่อ
องคก์ร 

Mowday et al. (1982) ใหค้วามหมายว่า ความผูกพันต่อองคก์รสามารถแสดงออก
ใหเ้ห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกลา้ในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายาม เพื่อประโยชนข์ององคก์ร และความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกของ
องคก์รต่อไป 

Steers (1991) กล่าวว่าหมายถึง การที่บุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกบัองคก์ร ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความยดึมั่นและผกูพนัต่อองคก์รอย่างแทจ้ริง มีความเต็มใจที่
จะปฏิบติังานใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์ร 

Herscovitch and Meyer (2002) กล่าวว่า  ความผูกพันต่อองค์กร คือ ความ
จงรกัภกัดีของบุคลากรในองคก์ร ซึ่งขึน้อยู่กบัความเชื่อและความรูส้ึกในคณุค่าและเป้าหมายของ
องคก์รน าไปสูค่วามส าเรจ็ 

Strellioff (2010 ) ก ล่ า วว่ า  “Engagement” มี ลั กษณ ะคล้ายคลึ งกั บ ค า ว่ า 
“Commitment” ซึ่งหมายถึง ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองคก์ร เป็นภาวะทางอารมณ์ของ
บคุคลที่แสดงออกในเชิงพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ 

1. การพดู (Say) การที่พนกังานกลา่วถึงองคก์รในทางที่ดีใหแ้ก่ผูอ่ื้นรบัรู ้ไม่ว่าจะ
เป็นลกูคา้ เพื่อนรว่มงาน ครอบครวั และบคุคลรอบขา้ง 

2. การอยู่องค์กร (Stay) พนักงานมีความต้องการที่อยากจะเป็นสมาชิกของ
องคก์ร ท างานอยู่ในองคก์รดว้ยความรูส้กึที่จรงิใจถึงแมจ้ะมีองคก์รอ่ืนใหผ้ลตอบแทนที่มากกว่า 

3. การตอบสนอง (Serve) เป็นความภาคภูมิใจในงานที่รบัผิดชอบ โดยเห็นว่า
งานที่ท าสามารถช่วยสนบัสนนุเปา้หมายขององคก์ร 
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Woodruffe (2006) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองคก์ร เป็นความมุ่งมั่นและ
ความสามารถที่จะอุทิศตนเพื่อความส าเร็จขององคก์ร หรือเป็นการอุทิศเวลา สติปัญญา และ
แรงงานของพนกังานที่มีต่องานที่ปฎิบติั โดยองคป์ระกอบแสดงถึงความผูกพนัในงานของพนกังาน 
ไดแ้ก่ 

1. ความตั้งใจ ประกอบดว้ยความรูส้ึกถึงเป้าหมายและความภาคภูมิใจ ท าให้
เกิดความพยายามอย่างสดุความสามารถในการท างาน 

2. วิธีการ การอ านวยความสะดวกและสนับสนุนทรพัยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เพื่อใหพ้นกังานสามารถน าไปใชด้ าเนินงานไดอ้ย่างส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

Wilson (2010) กล่าวถึงความหมายของความผูกพันต่อองคก์รว่า เป็นความทุ่มเท
อย่างสดุความสามารถในการท างาน มีการเชื่อมโยงกบัผลการท างานและเปา้หมายขององคก์ร 

พงษ์จันทร ์ภูษาพานิชย ์(2553) ใหค้วามหมายความผูกพนัต่อองคกร์ คือ ทศันคติที่
สะทอ้นความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันของบุคคลกับองคกร์ มองว่าตนเองเป็นสมาชิกที่แทจ้ริงของ
องคก์ร และปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรตลอดไป โดยผูท้ี่มีความผูกพันต่อองคก์รต ่าจะมองว่าตน
เป็นเหมือนคนภายนอก มีความไม่พอใจในสิ่งต่างๆ และไม่คิดว่าตนเองเป็นสมาชิกขององคก์รใน
ระยะยาว 

สรุปความผูกพันต่อองคก์ร หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคลากรที่มีความเชื่อมั่น 
ความศรทัธา การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร โดยแสดงออกทางพฤติกรรมที่พรอ้ม
เขา้ร่วมกิจกรรมและทุ่มเทท าสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชนใ์หดี้ยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นความเต็มใจที่จะพยายาม
ปฏิบติังานอย่างสดุความสามารถเพื่อใหอ้งคก์รบรรลตุามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้และยอดลอดไป 

ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองคก์ร 
การศึกษาแนวความคิดในเรื่องความผูกพนัต่อองคกร์ (Employee Engagement) มี

นกัวิชาการ สถาบนัและองคก์รที่ปรกึษาต่างไดก้ าหนดปัจจยัที่มีอิทธพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร
ของบคุลากร โดยเแบ่งเป็นดงันี ้

Mowday et al. (1982) ไดเ้สนอองคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองคก์ร 
ซึ่งประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 

1. คณุลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายกุาร
ท างาน วฒุิการศกึษา สถานภาพสมรส 
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2. ขอบเขตหรือบทบาทที่รบัผิดชอบ (Job or Role-Related) ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน
ที่รบัผิดชอบเป็นงานที่ทา้ทาย การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
ความมีอิสระในงานที่รบัผิดชอบ และชดัเจนของขอบเขตงานที่ไดร้บัมอบหมาย 

3. ประสบการณใ์นงานที่รบัผิดชอบ (Work Experiences) ไดแ้ก่ ความเชื่อถือที่มี
ต่อองคก์ร ความรูส้ึกว่ามีความส าคญัต่อองคก์ร และแนวการประเมินผลการปฏิบติังานหรือความ
ดีความชอบขององคก์ร 

4. ลักษณะโครงสรา้งองค์กร (Structural Characteristics) ได้แก่ การกระจาย
อ านาจ การมีสว่นรว่มเป็นเจา้ของกิจการ การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 

Coffman and Gonzalez Molina (20 02 )  ก ล่ า วถึ ง แ น ว คิ ด ข อ ง  The Gallup 
Organization สถาบนัวิจัยและองคก์ารที่ปรกึษาไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืน พบว่า
การที่องคก์รมียอดขายและก าไรเพิ่มขึน้เกิดจากพนักงานในองคก์ร ดังนัน้ความผูกพันต่อองคก์ร 
(Employee Engagement) เป็นสิ่งที่ส  าคัญ จึงวัดความผูกพันของพนักงานที่ส่งผลต่อธุรกิจที่
แตกต่างกันใน 5 ประเด็น ไดแ้ก่ ผลผลิตของบริษัท (Productivity) ผลก าไร (Profitability) อัตรา
การลาออกของพนักงาน (Turnover) ความปลอดภัยในการท างาน (Safety) และความจงรกัภักดี
ของลกูคา้ (Customer Metrics) 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 The Gallup Path 

ที่มา: ซลัวานา ฮะซานี (2550) ความผูกพันของพนกังานต่อองคก์รกรณีศึกษา พนักงาน
ในโรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ จงัหวดัระยองบรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน). 
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จากภาพแสดงให้เห็นว่า องค์กรจะต้องเลือกขีดความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่ ดีที่สุดในทุกต าแหน่ง เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถที่ เหมาะสมกับ
ต าแหน่งนั้นๆ อีกทั้งผู้จัดการที่ดีจะต้องสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยให้พนักงานสามารถ
ปฏิบติังานไดดี้สุด สามารถสรา้งแรงจูงใจ ดึงดดูและรกัษาพนักงานที่มีความสามารถใหค้งอยู่กับ
องคก์ร เพื่อใหพ้นักงานเกิดความผูกพันต่อองคก์ร ซึ่งพนักงานที่มีความผูกพันต่อองคก์รจะช่วย
รกัษาลกูคา้ที่สรา้งก าไรใหแ้ก่องคก์ร ตลอดจนเพิ่มความจงรกัภกัดีของลกูคา้ สง่ผลใหย้อดขายของ
องคก์รเติบโตและไดก้ าไรอย่างยั่งยืน จนเพิ่มมลูค่าขององคก์รได ้

จากแนวคิดเรื่อง การวัดความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ได้น ามาศึกษาเรื่อง
ความผกูพนัของพนกังานในการท างาน โดยแบ่งประเภทของพนกังานไว ้3 ประเภท คือ 

1. พนักงานที่มีความผูกพันต่อองคก์าร (Engaged) คือ พนกังานที่มีความตัง้ใจ
ในการท างาน และค านึงถึงสว่นไดส้ว่นเสียขององคก์ร 

2. พนกังานที่ไม่ยึดติดกบัควาวมผกูพนัต่อองคก์ร (Non-engaged) คือ พนกังาน
ที่ไม่ขยนั ไม่ตัง้ใจและกระตือรือรน้ในการท างาน  

3. พนกังานที่ไม่มีความผูกพนัต่อองคก์ร (Actively disengaged) คือ พนกังานที่
ท างานอย่างไม่มีความสขุ ไม่ค านึงถึงองคก์รและไม่ท าประโยชนใ์หก้บัองคก์ร  

Taylor Nelson Sofres (TNS) เป็นบริษัทที่ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศทางการตลาด
ที่ใหญ่ที่สุดของโลกและไดส้รา้งเครื่องมือที่ใชว้ัดความผูกพันพนักงาน ชื่อว่า EmployeeScoreTM 
ซึ่งพัฒนาจาก The Coversion ModelTM โมเดลแบ่งความผูกพันออกเป็น 2 มุมมอง ไดแ้ก่ ความ
ผูกพันต่อองคก์รและความผูกพันในงาน ท าใหส้ามารถจ าแนกพนักงานออกตามลกัษณะความ
ผกูพนั 4 ลกัษณะ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ลกัษณะความผกูพนัของพนกังานตามแนวคิดของ TNS 
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ที่มา: พิชิต พิทกัษ์เทพสมบติั, จินดาลกัษณ ์วฒันสินธุ์, and ไชยนนัท ์ปัญญาศิริ (2552) 
ความพงึพอใจในงาน และความผกูพนัต่อองคก์ร: ความหมาย ทฤษฎี วิธีวิจยั และการวิจยั.  

จากภาพแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของความผกูพนัของพนกังานในมมุของความผกูพนั
ต่อองคก์รและความผกูพนัในงาน ซึ่งสามารถแบ่งแยกประเภทของพนกังานออกได ้4 ลกัษณะ 

1. คนที่ค  านึงถึงอาชีพ (Career Oriented) เป็นผูท้ี่มีความผูกพันในงานที่ปฏิบติั
ในระดับสูง แต่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร พนักงานท างานให้องค์กรเนื่ องจากต้องการ
ประสบการณ์ เพื่อสรา้งโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อ
องคก์ร สามารถสรา้งผลผลิตขององคก์รด์  าเนินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็เปิดโอกาสใหอ้งคก์ร
อ่ืนๆ ดว้ย สามารถท าลายความสมัพนัธอ์นัดีต่อลกูคา้ จนสง่ผลเสียต่อองคก์รในระยะเวลาต่อมา 

2. คนที่มีลักษณะลังเลใจ (Malcontent) เป็นผูท้ี่ขาดทั้งความผูกพันต่อองคก์ร
และความผูกพนัต่องานที่ท า บุคลากรเหล่านีจ้ะขาดความตัง้ใจในการท างาน ท างานไปวนัๆ หนึ่ง 
มกัขดัแยง้กบับคุคลอื่นอยู่เสมอ ซึ่งจะสง่ผลเสียต่อองคก์ร 

3. คนที่ค  านึงถึงองคก์ร (Company Oriented) เป็นผูท้ี่มีความผูกพันต่อองคก์ร 
แต่ไม่มีความผูกพันในงานที่ท า ซึ่งบุคคลเหล่านีจ้ะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมองค์กร มีความ
ภาคภมูิใจและรกัที่จะไดอ้ยู่ในองคก์ร แต่ไม่มีความสขุในงานที่ท า ท าใหส้ง่ผลต่อการปฏิบติังาน 

4. คนที่มีลักษณะเหมือนนักการฑูต (Ambassador) เป็นผู้ที่มีความผูกพันต่อ
องคก์รและในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะพูดถึงองคก์รต่อบุคคลอ่ืนในทางที่ดี ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของ
องคก์ร ถึงแมว้่าจะมีองคก์รอ่ืนใหผ้ลประโยชนท์ี่ดีกว่า ตัง้ใจท างานอย่างเต็มความสามารถของ
ตนเอง พรอ้มทั้งรูส้ึกภูมิใจในงานที่ว่ามีส่วนช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ ยินดีที่จะท างาน
หนกัเพื่อปรบัปรุงและเพิ่มผลผลิต ซึ่งบคุคลเหลา่นีจ้ดัว่าเป็นทรพัยากรที่ส  าคญัที่สดุขององคก์ร 

จากลักษณะพนักงานทั้ง 4 แบบตามแนวคิดของ Taylor Nelson Sofres (TNS) 
ลักษณะของพนักงานที่เป็นที่ต้องการในทุกองค์กร คือพนักงานแบบ Ambassador ที่มีความ
ผูกพันต่อองคก์รและความผูกพันในงานที่ท า แต่พนักงานที่ไม่เป็นที่พึงประสงค ์Malcontent คือ 
พนักงานที่ขาดความผูกพันต่อองค์กรและงานที่ท า ส่วนพนักงานแบบ Career Oriented และ 
Company Oriented มีทัง้ขอ้ดีและขอ้เสียที่แตกต่างกนั 

Burke, 2004, อา้งถึงใน  วาริกา ริว้เหลือง (2553) เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางดา้นการ
พัฒนาทรัพยกรมนุษย์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร พบว่า 
พนกังานที่มีความผกูพนัจะมีความตอ้งการท างานอยู่กบัองคก์ร มีความเสียสละเพื่อองคก์ร ทุ่มเท
ในการสรา้งผลผลิตและใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ คอยช่วยเหลือและพฒันาใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ 
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หากพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์ร จะส่งผลใหพ้นกังานเกิดความจงรกัภกัดี หรือความเชื่อมั่นที่
ลกูคา้มีต่อองคก์ร (Customer Loyalty) และท าใหอ้งคก์รไดร้บัผลประโยชนส์งูสดุ 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ผลของความผกูพนัของพนกังานตามแนวคิดของ Burke 

ที่มา: ซลัวานา ฮะซานี (2550) ความผูกพันของพนกังานต่อองคก์รกรณีศึกษา พนักงาน
ในโรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ จงัหวดัระยองบรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน). 

องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความผูกพันของพนักงาน คือ Employee Engagement 
IndexTM (EEI) ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ บริษัท (Company) ผูบ้ริหาร (Manager) กลุ่มท างาน 
(Work Group) งานที่ท า (The Job) สายอาชีพ (Career/Profession) และลกูคา้ (Customer) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 Employee Engagement IndexTM (EEI) 
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ที่มา: วาริกา ริว้เหลือง (2553) การศึกษาความผูกพันต่อองคก์ารของไทย A Study of 
Thai Organization Commitment. 

โดยแต่ละองคป์ระกอบทัง้ 6 จะมีประเด็นต่างๆ ในการชีว้ดัความผูกพนัของพนกังาน
ที่มีต่อองคก์ร ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางดงัต่อไปนี ้

 
ตาราง 2 ประเด็นในการวดัความผกูพนัของพนกังาน 

องคป์ระกอบของความผูกพนั
ต่อองคก์ร 

ประเด็นทีใ่ช้ในการวดัความผูกพนัต่อองคก์ร 

บรษิัท (Company) 

 - ความเป็นผูน้  า (Leadership) 

 - ดา้นการจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ (Compensation/Benefit) 

 - ดา้นสินคา้และบรกิาร  (Product & Service) 

ผูบ้รหิาร (Manager) 

 - ดา้นความยตุิธรรม (Fairness) 

 - ดา้นความสม่ําเสมอในการสนบัสนนุช่วยเหลือ (Support consistency) 

 - ดา้นการใหผ้ลตอบแทนกลบัแก่พนกังาน (Feedback) 

กลุ่มท างาน (Work Group)  

 - ดา้นคณุภาพของการท างาน (Quality of work life) 

 - ดา้นความรว่มมือรว่มใจ (Cooperation) 

 - ดา้นการจดัการผลการปฏิบตังิาน (Performance management)  

งานท่ีท า (The Job) 

 - ดา้นทรพัยากรหรือเครื่องมืออปุกรณท่ีใชในการท างาน (Staff 
resources) 

 - ดา้นโอกาสที่ไดร้บัจากการท างาน (Challenge) 

 - ดา้นความเครยีดจากการท างาน (Stress)  

สายอาชีพ (Career/Profession) 

 - ดา้นการมีส่วนรว่ม (Involvement) 

 - ดา้นการไดร้บัการพฒันา (Development) 

 - ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ (Progression) 

ลกูคา้ (Customer) 

 - ดา้นแนวทางการใหบ้รกิารลกูคา้ (Customer orientation service) 

 - ดา้นการตอบสนองตรงความตอ้งการของลกูคา้ (Meeting customer) 

 - ดา้นความสะดวกในการท าธุรกิจ (Easy to do business with) 
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ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาขา้งตน้ส่งผลใหพ้นักงานเกิดความผูกพัน ซึ่งเชื่อมโยงสู่การ
รักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร (Employee Retention) การด าเนินงานที่ ดีของพนักงาน 
(Performance) ความจงรกัภักดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) และผลก าไรที่เกิดขึน้กับองคก์ร 
(Profitability) 

Gubman, 2003, อา้งถึงใน  รกัษ์รศัมี วฒุิมานพ (2555) ไดก้ล่าวถึง ความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนักงานเกิดขึน้ไดด้ว้ยการเชื่อมโยงระหว่าง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ คุณค่าและความ
รับ ผิ ด ช อ บ  (Value and Responsibilities) โค ร ง ก า ร  (Program) แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ ์
(Relationships) ดงัภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ 6 ล  าดบัขัน้ความผกูพนัตามแนวคิดของ Gubman 

ที่มา: วาริกา ริว้เหลือง (2553) การศึกษาความผูกพันต่อองคก์ารของไทย A Study of 
Thai Organization Commitment 

1. คณุค่าและความรบัผิดชอบ (Values and Responsibilities) เป็นพืน้ฐานที่ท า
ใหเ้กิดความทุ่มเทต่อองคก์รของพนกังาน เพราะการที่องคห์รเห็นคณุค่าของพนักงานที่สอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมหรือค่านิยมขององคก์รเป็นสว่นหนึ่งที่ท าใหพ้นกังานเต็มใจที่จะท างานใหก้บัองคก์ร 

2. โครงการ (Programs) การที่องคก์รมีโครงการต่างๆ ที่จัดไวใ้หพ้นักงาน เช่น 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ  การฝึกอบรมและพัฒนา การให้ความส าคัญและการยอมรบั รวมถึง
คณุภาพชีวิตพนกังานงาน หากองคก์รสามารถจดัสรรใหต้รงกบัความปรารถนาและความคาดหวงั
ของพนกังาน จะท าใหพ้นกังานอยากที่อยู่กบัองคก์รต่อไป 
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3. ความสัมพันธ์ (Relationships) ความสมัพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวงาน
หนา้ ลว้นมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

ความส าคัญของความผูกพันต่อองคก์ร 
ความผูกพนัต่อองคก์ร (Employee Engagement) คือ คณุสมบติัที่จ  าเป็นอย่างหนึ่ง

ของสมาชิกในองคก์ร ถา้องคก์รมีพนกังานที่มีความผูกพนัต่อองคก์รในระดบัสงู จะสง่ผลท าใหเ้กิด
การเพิ่มผลผลิต (Productivity) การบริหารจัดการจะมีประสิทธิผลสูงและเกิดปัญหาน้อยกว่า
องคก์รที่มีพนักงานที่มีความผูกพันต่อองคก์ารต ่า นอกจากการสรรหาบุคลากรที่ มีคุณภาพและ
ความสามารถเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งขององคก์รแลว้ การรกัษาใหบุ้คลากรที่มีความผกูพนัใหค้งอยู่กบั
องคก์รดว้ยการสรา้งทศันคติที่ดีเป็นสิ่งส าคญัดว้ยเช่นกนั 

Steers (1977) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองคก์รสามารถพยากรณอ์ตัราการเขา้-ออก
จากงานของพนกังานในองคก์รได ้ดงันี ้

1. ความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคลากรต่อองคก์ร 
แต่ความพงึพอใจในงานเป็นปฏิกิรยิาโตต้อบของบุคลากรที่มีต่องาน 

2. ความผกูพนัต่อองคก์รจะมีประสิทธิภาพมากกว่าความพงึพอใจในงาน  
3. ความผกูพนัต่อองคก์รสามารถชีว้ดัประสิทธิภาพขององคก์ร 

Bruce (1974) มีความเห็นว่าความผกูพนัต่อองคก์รมีความส าคญัดงันี ้
1. ความผูกพันต่อองค์กรสามารถท านายจ านวนการเข้า-ออกจากงานของ

บคุลากร  
2. ความผูกพันในองคก์รเป็นแรงจูงใจใหพ้นักงานท างานไดดี้กว่าผูท้ี่ไม่มีความ

ผูกพัน เนื่องจากมีความรูส้ึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจา้ของและสามารถท าใหป้ระโชยน์
ใหแ้กอ่งคก์รได ้

3. เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความตอ้งการของบุคลากรกับเป้าหมายขององคก์ร โดย
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีความผูกพันต่อหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย เพราะคิดว่า
สามารถท าประโยชนใ์หก้บัองคก์รและสามารถท าใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมาย  

4. พนักงานที่มีความผูกพันกบัองคก์รสูง มีความเต็มใจที่จะใชค้วามสามารถใน
การปฏิบติังานอย่างเต็มที่ 

5. ความผูกพนัต่อองคก์รช่วยลดแรงกระตุน้จากภายนอกที่ไม่สามารถควบคมุได ้
จากการที่บคุลากรในองคก์รมีความผกูพนัต่อองคก์ร  
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6. ความผูกพันต่อองคก์รเป็นสิ่งที่ชีว้ัดถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององคก์ร 

สกุานดา ศภุคติสนัติ์ (2540) กล่าวว่า ถา้พนักงานในองคก์รมีความผูกพนัองคก์รจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อองคก์รดงันี ้

1. อัตราการขาดงาน (Absenteeism) พนักงานที่มีความผูกพันต่ององค์กรสูง
ส่งผลใหม้ีแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งมีความสมัพันธ์กับแรงจูงใจและส่งผลต่อขวัญก าลังใจของ
พนกังาน ช่วยใหอ้งคก์รสามารถด าเนินกิจการใหบ้รรลเุป้าหมายไดง้่ายขึน้ โดยพนกังานที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีอัตราการขาดงานต ่าหรือไม่ค่อยขาดงาน ส่วนผูท้ี่ ไม่มีความผูกพันต่อ
องคก์รจะขาดงานเป็นประจ า 

2. อัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน (Turnover) พนักงานที่มีความผูกพันต่อ
องคก์รจะลาออกนอ้ยกว่าพนกังานที่ไม่มีความผกูพนั และมีแนวโนว้ที่จะท างานกบัองคก์รนานกว่า 

3. การปฏิบติังาน (Job Performance) พนกังานที่มีความผกูพนัต่อองคก์รเต็มใจ
ในการท างานเพื่ อองค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์เป็นปัจจัย น าไปสู่ความพยายามและมี
ความสมัพนัธก์บัการท างาน 

แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองคก์ร 
(Allen and Meyer, 1990, อา้งถึงใน  พรทิพย ์ไชยฤกษ์, 2555) ไดส้รุปแแนวคิดเก่ียว

ความกบัผกูพนัต่อองคก์รเป็น 3 กลุม่ คือ 
1. ความผูกพันด้านความ รู้สึก  (Affective Commitment) หมายถึง ความ

ปรารถนา อย่างแรงกลา้ของบุคลากรที่จะท างานเพื่อองคก์รอย่างต่อเนื่อง เป็นความแข็งแกร่งของ
ความสมัพนัธท์างจิตใจที่บุคคลรูส้ึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร รูส้ึกว่าเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ในการท างานของตนเองมีความสอดคลอ้งกบัองคก์ร ท าใหย้อมรบัเปา้หมายขององคก์ร มีเจตคติที่
ดีต่อองคก์ร มีความตอ้งการที่จะเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร เพื่อที่จะปฏิบติังานใหบ้รรลเุปา้หมาย 

2. ความผูกพนัต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง การที่บุคลากรมี
แนวโนม้ที่จะท างานในองคก์รอยางต่อเนื่อง มองความผูกพนัในรูปของพฤติกรรมที่บุคลากรปฏิบติั
ต่อองคก์ร มีความสม ่าเสมอในการปฏิบติังานไม่เปลี่ยนแปลงโยกยา้ยที่ท างาน หากบุคลากรเป็น
ปฏิบัติงานในองคก์รหรือเป็นสมาชิกนานเท่าไร เท่ากับบุคลากรนั้นลงทุนกับองคก์รมากขึน้การ
ผูกพันจะเพิ่มขึน้ตามระยะเวลาในการลงทุนกับองคก์ร ซึ่งหากบุคลากรรบัรูว้่าตนเองยังไดก้ าไร 
และสิ่งที่ไดร้บัตอบแทนจากองคก์รมีความคุม้ค่าก็จะยงัคงอยู่กบัองคก์ร แต่ถา้ความรูส้กึว่าตนตอ้ง
ลงทนุไปมากกว่าแต่ไดไ้ม่คุม้ค่าก็จะตดัสินใจออกจากองคก์ร 
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3. ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) เป็น
ความตั้งใจที่จะอุทิศตนและจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นบรรทัดฐานภายในจิตใจของบุคลากรที่
ตอ้งการท าใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย เป็นขอ้ผูกมดัดา้นจริยธรรมภายในของบุคลากรที่มีต่อองคก์ร 
คือ เมื่อบุคลากรเขา้ไปเป็นสมาชิกขององคก์ร จะมีความรูส้ึกว่าตอ้งมีความผูกพันต่อองคก์ร เป็น
หนา้ที่หรือความผกูพนัที่สมาชิกตอ้งปฏิบติัต่อองคก์ร  

Dunham, Grube, and Castañeda (1994) ได้เสนอวิธีการแบ่งความผูกพันต่อ
องคก์รของแอนเลนและเมเยอร ์ว่าแต่ละองคป์ระกอบตอ้งอธิบายโดยใชชุ้ดตัวแปรที่แตกต่างกัน
ดงันี ้

1. ความผูกพันดา้นจิตใจ หมายถึง ความรูส้ึกยึดมั่นกับองคก์ร ความรูส้ึกเป็น
อันหนึ่งอันเก่ียวกับองค์กร และปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในองค์กร เกิ ดจากการที่บุคคลได้รับ
ประสบการณ์จากการท ากิจกรรมต่างกันในการท างานที่ตรงกับความคาดหวังของบุคคล ท าให้
ต้องการที่ จะอยู่กับองค์กรต่อไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่  คุณลักษณะของบุคคล 
(Personal) คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) คุณลกัษณะของโครงสรา้ง (Structural 
Characteristics) และประสบการณก์ารท างาน (Work Experiences) 

2. ความผูกพันดา้นการคงอยู่ หมายถึง ความต้องการที่จะอยู่กับองคก์รต่อไป 
เกิดจากการประเมินและเปรียบเทียบผลประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการคงสภาพสมาชิกในองคก์รกบั
ผลประโยชนท์ี่จะสูญเสียไปหากลาออกจากองคก์ร  ความผูกพันดา้นการคงอยู่เกิดจากการไดร้บั
ผลตอบแทนที่น่าพงึพอใจในการคงอยุ่กบัองคก์ร หรือการรบัรูว้่าไม่มีทางเลือกที่จะไปอยู่กบัองคก์ร
อ่ืน รวมถึงความยากล าบากในการหางานใหม่ ท าใหบุ้คคลจ าเป็นตอ้งอยู่กับองคก์รต่อไป  อาย ุ
(Age) สถานภาพการจา้งงาน (Tenure) ความพงึพอใจในอาชีพ (Career Satisfaction) และความ
ตัง้ใจที่จะลาออก (Intention to Leave) เป็นตวัแปรที่ส  าคญั 

3. ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน หมายถึง ความรูส้ึกของบุคคลถึงการเป็นสมาชิก
ขององคก์รเป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่ควรท า เกิดจากค่านิยมส่วนบคุคล หรือความรบัผิดชอบ
หนา้ที่ รวมถึงการปลกูผงัความคิดว่าควรจะอยู่กบัองคก์ร ปัจจยัดา้นนีป้ระกอบดว้ย ความสมัพนัธ์
กั บ ผู้ ร่ ว ม งาน  (Coworker relationships) ค วาม ส าม า รถ ใน ก า รพึ่ งพ า ได้ ข อ งอ งค์ ก ร 
(Organizational Dependability) แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร  ( Participatory 
Management) 
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Mowday, Porter, and Steers (1979) น าเสนอแนวคิดเรื่องความผกูพนัต่อองคก์รซึ่ง
เนน้ที่อารมณค์วามรูส้ึกของพนกังานที่ยึดมั่นต่อองคก์ร โดยไดก้ล่าวถึงความผูกพนัต่อองคก์รใน 2 
องคป์ระกอบคือ 

1. ความผูกพันดา้นพฤติกรรม (Behavioral Commitment) เป็นความผูกพันต่อ
องค์กรที่แสดงออกในรูปของความต่อเนื่อง และสม ่าเสมอของพฤติกรรม เมื่อบุคคลเกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์รจะมีความคงเสน้คงวาในการปฏิบติังาน มีความพยายามในการท างาน มีสว่นรว่ม
ในการท างานไม่เปลี่ยนแปลงโยกยา้ยท่ีท างาน 

2. ความผูกพันด้านเจตคติ (Attitudinal Commitment) บุคคลรูส้ึกว่าตนเองมี
ความเก่ียวขอ้งเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัองคก์ร แนวคิดดา้นเจตคตินี ้มีลกัษณะ 3 ประการ คือ 

2.1 ความเชื่อมั่นอย่างแรงกลา้ ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร คือ 
การที่บุคลากรมีทัศนคติต่อองคก์รในดา้นบวก ยอมรบัวิสยัทัศน ์พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรม
องคก์ร ยินดีที่จะด าเนินกิจกรรมขององคก์ร คิดว่าเป้าหมายตนเป็นเป้าหมายเดียวกนักบัองคก์ร มี
ความเชื่อว่าเป็นองคก์รที่ดีที่สดุ 

2.2 ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชนข์ององคก์ร 
คือ การที่บุคลากรพยายามท างานอย่างเต็มความสามารถเพื่อองคก์ร พรอ้มที่จะท างานใหเ้กิดผล
ประโยชน ์เพื่อใหอ้งคก์รประสบผลส าเรจ็และมีความห่วงใยต่อความอยู่รอดขององคก์ร 

2.3 ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องคก์ร คือ การที่บุคลากรมคีวามตอ้งการที่จะปฏิบติังานในองคก์ร มีความภาคภมูิและรูส้กึว่ายินดี
ที่ไดร้ว่มงานในองคก์ร มีความจงรกัภักดีต่อองคก์ร และเต็มใจที่จะบอกคนอ่ืนว่าตนเป็นสมาชิก
ขององคก์ร 

Mathieu and Farr, n.d., อา้งถึงใน ปราโมทย ์จิตตไ์พโรจน ์(2548) มีความเห็นว่า
ความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นปฏิกิรยิาของบคุลากรที่แสดงออกต่อองคก์ร ดงันี ้

1. ความเชื่อถือและยอมรับเป้าหมายขององค์กร หมายถึง การที่บุคลากรมี
ความเห็นตรงกบัเปา้หมาย วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายขององคก์ร 

2. ความเต็มใจที่จะปฏิบติังานเพื่อองคก์ร หมายถึง การที่บุคลากรมีความเต็มใจ
ที่จะปฏิบติังานตามที่ไดร้บัมอบหมาย ภมูิใจที่ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งและมีความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 

3. ความตอ้งการที่จะรกัษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร หมายถึง การที่บคุลากร
มคีวามพยายามทุ่มเทเพื่อผลส าเรจ็ขององคก์รอย่างเต็มที่ 
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Marsh and Mannari (1977) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองคก์รเป็นการแสดงออกถึง
ความเต็มใจของพนักงานที่จะทุ่มเทการท างานเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร อยากที่จะอยู่กับ
องคก์ร มีความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร ตลอดจนการยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมขององคก์ร 

Northcrafi and Neale, 1990, อา้งถึงใน  จิรสัย ์พฒุิจรศัพงศ ์(2551) กลา่วว่า ความ
ผูกพันต่องค์กรเป็นความสัมพันธ์อย่างลึกซึง้ระหว่างบุคคลกับองค์กร โดยมีองค์ประกอบ 3 
ประการ ดงันี ้

1. ความศรทัธาในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร 
2. มีความทุ่มเทเพื่อองคก์ร 
3. มีความตัง้ใจที่จะเป็นสมาชิกขององคก์ร 

International Survey Research, 2004 อ้างถึงในพัชรินทร ์คีรีเมฆ (2560)ได้แบ่ง
ความผกูพนัต่อองคก์รออกเป็น 3 องคป์ระกอบดงันี ้ 

1. ดา้นความคิด (Cognitive) หมายถึง สิ่งที่บุคลากรมีความคิดต่อองคก์ร รบัรูถ้ึง
เปา้หมายและวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

2. ดา้นความรูส้ึก (Affective) หมายถึง สิ่งที่บุคลากรรูส้ึกต่อองคก์รรูส้ึกเป็นส่วน
หนึ่งขององคก์ร  

3. ด้านพฤติกรรม (Behavioral) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคลากรแสดงออกต่อ
องคก์รซึ่งมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ ความพยายาม กระตือรือรน้ในการท างานและมีความตอ้งการอยู่กบั
องคก์ร 

Institute for Employment Studies, 2004 อ้างถึ งในพัชรินทร์ คี รี เมฆ  (2560) 
อธิบายว่า ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเกิดจาก 3 องค์ประกอบ คือ การมีความผูกพัน
(Commitment) มีแรงจูงใจ (Motivation) และการเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์กร (Organizational 
Citizenship Behavior) 

จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรของ
นักวิชาการท่านต่างๆ พบว่ามีผูศ้ึกษาเป็นจ านวนมากและไดใ้หค้ าจ ากัดความและองคป์ระกอบ
เก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รไวแ้ตกต่างกนั ผูว้ิจยัไดร้วบรวมและสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบดงันี ้ 

 

 



  29 

ตาราง 3 เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีความผกูพนัต่อองคก์ร 

นักวิชาการ ข้อสรุปแนวคดิความผูกพนัตอ่องคก์ร 

แอนเลนและเมเยอร ์
(Allen & Meyer, 1990) 

1.ความผกูพนัดา้นความรูส้กึ  

2.ความผกูพนัต่อเนื่อง  

3.ความผกูพนัท่ีเกิดจากมาตรฐานทางสงัคม  

ดนัแฮม กรูปและเคสตาเนดา  
(Dunham & Castanda, 1994) 

1.ความผกูพนัดา้นจติใจ  

2.ความผกูพนัดา้นการคงอยู่  

3.ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน  

เมาวเ์ดย ์เสตยีรแ์ละพอรต์เตอร์
(Mowday, Steers, & Poter, 1979) 

1.ความผกูพนัดา้นพฤตกิรรม  
2.ความผกูพนัดา้นเจตคติ 

 2.1.ความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและคา่นิยมองคก์ร 

 2.2.ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 

 2.3.ความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 

แมทธิวและฟาร ์
(Mathieu & Farr. n.d.) 

1.ความเชื่อถือและยอมรบัเปา้หมายขององคก์ร   

2.ความเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานเพื่อองคก์ร  

3.ความตอ้งการท่ีจะรกัษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร  

มารช์และมานาร ิ
(Marsh & Manari, 1977) 

1.ความเต็มใจของพนกังานท่ีจะใชค้วามพยายามและทุม่เทอยา่ง
มาก  

2.ความรูส้กึอยากที่จะอยู่กบัองคก์รตลอดไป 

3.ความรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร  

นอรท์คราฟและนิล 
(Northcrafi & Neale, 1990) 

1.ความศรทัธาและเชื่อมั่นในเป้าหมายและคณุค่าขององคก์ร 
2.ความตัง้ใจและความพรอ้มที่จะใชค้วามพยายามที่มีอยู่เพื่อองคก์ร 

3.ความตัง้ใจที่จะเป็นสมาชิกขององคก์ร 

อินเตอรเ์นชั่นแนล เซอรเ์วย ์รีเสรชิ 
(ISR, 2004) 

1.ดา้นความคิด  

2.ดา้นความรูส้กึ  

3.ดา้นพฤติกรรม  

อินสติติว ฟอร ์แอมพลอยแมนทส์ตาดิส ์
(IES, 2004) 

1.การมคีวามผกูพนัทุ่มเท 

2.มีแรงจงูใจ  

3.การเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์ร  
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ตาราง 4 การสงัเคราะหค์วามผกูพนัต่อองคก์รตามแนวคิดของนกัวิชาการ 

 

จากตาราง 4 แสดงใหเ้ห็นถึงความผกูพนัต่อองคก์รที่ไดจ้ากการสงัเคราะหง์านวิจยัที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะเห็นว่า จากผลการสงัเคราะหม์ีนักวิชาการและคณะทัง้หมด 7 ท่าน คือ แอนเลน
และเมเยอร(์1990), ดนัแฮมและเคสตาเนดา (1994), เมาวเ์ดย ์เสตียรแ์ละพอรต์เตอร ์(1979), แม
ทธิวและฟาร,์ มารช์และมานาริ (1977), นอรท์คราฟและนิล (1990), อินเตอรเ์นชั่นแนล เซอรเ์วย ์รี
เสริช (2004) ที่กล่าวถึงองคป์ระกอบของความผูกพัน 3 องคป์ระกอบ คือ 1) ดา้นความเชื่อและ
การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 2) ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 3) ดา้นความ
ปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร ผูว้ิจัยจึงยึดความผูกพันดังกล่าวเป็นตัวแปรตัวที่
ศกึษาในครัง้นี ้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างาน มาจากค าศัพท ์3 ค า คือ คุณภาพ (Quality) ชีวิต (Life) และ

การท างาน (Working) เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบัน ซึ่งจาก
การศกึษาพบว่ามีนกัวิชาการไดใ้หค้  าจ ากดัความ ดงันี ้

ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
Walton (1974) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า เป็นกระบวนการ

ท างานที่สนองต่อความตอ้งการ ความปรารถนา และความพึงพอใจของบุคคล โดยพิจารณาจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลหรือสงัคมในองคก์ร ที่นอกเหนือจากการก าหนดเวลาในการท างานสปัดาหล์ะ 
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40 ชั่วโมง การมีกฏหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก หรือจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเท่านั้น แต่หมาย
รวมถึงการตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาในชีวิตของบุคลากรในองคก์รที่ดีขึน้ 

Huse and Cummings (1985) กล่าวว่า คณุภาพชีวิตการท างานเป็นความเก่ียวขอ้ง
กันระหว่างความรู้สึกที่บุคคลรับรู ้ว่าองค์กรสามารถตอบสนองในสิ่งที่คาดหวังกับความมี
ประสิทธิผลขององคก์ร เนื่องจากความเป็นอยู่ที่ดีของพนกังานที่รบัรูผ้่านประสบการณก์ารท างาน 
ส่งผลให้พนักงานมีความกระตือรือรน้ในงานที่ท า มีแรงจูงใจในการท างาน ต้องการพัฒนา
ความสามารถของตน เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ที่ไดดี้ขึน้หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตขององคก์ร 

Delamotte and Takezawa (1984) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานมาจาก
ทฤษฎีของคณุภาพชีวิต ซึ่งหมายถึง การท าใหบ้คุคลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทัง้ในดา้นการด ารงชีวิต
และการท างาน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่สะดวกปลอดภยั โดยพนกังานควรมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค องคก์รสามารถเต็มเติมความตอ้งการของพนกังานใหม้ีความ
พงึพอใจในงาน และเปิดโอกาสใหส้ามารถตดัสินใจในองคก์รได ้

Casio, 1992, อา้งถึงใน  สมุนทิพย ์ใจเหล็ก (2541) ใหค้วามหมายคณุภาพชีวิตการ
ท างาน เป็น 2 ด้าน คือ เป็นกระบวนการที่องค์กรก าหนดขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
พนกังานทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ และหมายถึง การรบัรูข้องพนกังานว่าจะมีความปลอดภยั ไดร้บั
การตอบสนองความตอ้งการและสามารถที่จะเติบโตและพัฒนาในฐานะที่เป็นทรพัยากรบุคคลใน
องคก์ร 

Bowin and Harvey (2000) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต คือ ความพยายามที่จะปรบัปรุง
ชีวิตการท างานของพนักงานใหดี้ขึน้ แกปั้ญหาอันเกิดจากแรงกดดันต่างๆ ในการท างานที่ท าให้
พนักงานไม่มีคุณค่า ซึ่งคุณภาพชีวิตการท างานจะให้ความส าคัญกับพนักงานมากกว่าแค่
คนท างาน  

Drafke and Kossen (2002) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง การที่
องคก์รสามารถตอบรบัความตอ้งการของพนักงาน ใหพ้นกังานสามารถตัดสินใจและแสดงความ
คิดเห็นต่อองคก์รได ้พรอ้มทัง้เพิ่มคณุค่าใหก้บัพนกังาน 

อาทิตติยา ดวงสุวรรณ (2551) ใหค้วามหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า เป็น
ความรูส้ึกของบุคคลที่มีความคิดเห็นต่อการท างาน ซึ่งสามารถสนองตอบความตอ้งการทัง้ดา้น
ร่างกายและจิตใจ สามารถตอบสนองความต้องการพื ้นฐานที่ก าลังเปลี่ยนไป ท าให้ชีวิต ของ
บคุลากรมีความเป็นอยู่ที่ดีไดร้บัการยอมรบัของสงัคม ซึ่งเป็นการผสมผสานกนัระหว่างชีวิตในการ



  32 

ท างานและการด าเนินชีวิตส่วนตวั ส่งผลใหม้ีความพึงพอใจในการท างานก่อใหเ้กิดผลดีต่อตนเอง 
และท าใหง้านบรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ 

ศรุต กาญจนหิรัญ (2555) สรุปความหมายของ คุณภาพชีวิตในการท างานว่า
หมายถึง การที่บุคลากรมีความรูส้ึกพอใจในงานที่ท า องคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการและ
ความปรารถนาของบุคลากรทัง้ดา้นร่างกายและจิตใจ ส่งผลใหบุ้คลากรสามารถด าเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกนัตามประสบการณ์ของแต่
ละคน 

จากทัศนะของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สรุปว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน 
(Quality of Work Life) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ของพนักงานที่ไดร้บัการสนองความตอ้งการ
ในการท างานทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ สืบเนื่องมาจากองคก์รจัดรูปแบบการ
ท างานที่ตรงตามความตอ้งการและความคาดหวังของพนักงาน เพื่อใหพ้นักงานมีทัศนคติในแง่
บวกต่อการปฏิบติังานในองคก์ร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รและตัว
พนกังานเอง 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
Werther W.B. and Davis K., 1982, อา้งถึงใน ธันวนี ประกอบของ (2560) กล่าวถึง

ปัจจยัที่มีผลต่อคณุภาพชีวิตการท างาน 3 ดา้น ดงันี ้
1. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส 

อายุราชการ และรายได้ เป็นปัจจยัสิ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งเป็น
ความตอ้งการของแต่ละบคุคล  

2. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่ท าให้องค์กรมีความแตกต่างกัน 
ไดแ้ก่ จดุมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์การบริหารจดัการ แผนกที่สงักดั ลกัษณะงาน กิจกรรมการท างาน
ความมั่นคงและความกา้วหนา้ ระเบียบกฎเกณฑ ์และบรรยากาศภายในองคก์ร 

3.ปัจจัยสิ่งแวดลอ้ม เป็นสิ่งแวดลอ้มภายนอกที่มีผลต่อองคก์รที่ครอบคลุมรวม
ไปถึงบุคคล กระบวนการท างาน วัฒนธรรมขององคก์ร และสิ่งแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ได้แก่ 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฏหมาย นโยบายของรัฐบาล เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของบคุลากรในองคก์าร 

Newstrom, 2002, อ้างถึงใน  พนิดา ศรีโพธิ์ทอง (2550) กล่าวว่า การเพิ่มคุณค่า
ของงาน (Job Enrichment) พฒันามาจากลกัษณะงานที่ปฏิบติั (Job Characteristics) พบว่ามี 5 
มิติ ซึ่งมีผลต่อการพฒันาความสามารถในการท างาน ความพึงพอใจ ช่วยลดการลาออกจากงาน
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และการเกิดคณุภาพชีวิตที่ดีในการท างาน โดย 5 มิติที่ส่งผลต่อการเกิดคุณภาพที่ดีในการท างาน 
ดงันี ้

1. ความหลากหลายของทกัษะ (Skill Variety) หมายถึง พนกังานไดใ้ชท้กัษะที่มี
ความแตกต่างและหลากหลายในการท างาน ท าใหพ้นกังานเกิดการเรียนรูม้ากขึน้ 

2. เอกลกัษณข์องงาน (Task Identity) หมายถึง การที่พนักงานไดร้บัมอบหมาย
ใหส้ามารถรบัผิดชอบงานตัง้แต่กระบวนการแรกจนสิน้สดุกระบวนการ 

3. ความส าคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง การที่พนักงานรบัรูว้่า
งานที่ท ามีความส าคญัต่อองคก์รและสงัคม 

4. ภาวะอิสระ (Autonomy) คือ พนกังานมีความอิสระในการตดัสินใจในงานที่ได้
รบัผิดชอบ 

5. ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) หมายถึง การที่องคก์รใหข้อ้เสนอแนะหรือค าติ
ค าชมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางบวก ซึ่งเป็นสิ่งส าค าสัญในการท าให้
พนกังานทราบถึงผลการปฏิบติังานของตนเองและปรบัปรุงพฤติกรรมในการท างานไดดี้ยิ่งขึน้ 

 

ภาพประกอบ 7 มิติของลกัษณะงานที่ปฎิบติัที่มีต่อผลกระทบโดยตรงต่อผลลพัธข์องงาน 

ที่มา: พนิดา ศรีโพธิ์ทอง (2550) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ารของพนกังานในกลุ่มบรษิัทโทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีสจ์  ากดั 
(มหาชน).  

Huang, Lawler and Lei, 2007 , อ้างถึ งใน   ถิตรัตน์  พิมพาภรณ์  (2559)  ได้
ก าหนดการวดัคณุภาพชีวิต การท างานใน 4 มิต ิ

1. สมดลุชีวิตกบังาน (Work-life balance) 
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2. คณุลกัษณะงาน (Job characteristics) 
3. พฤติกรรมควบคมุดแูลงาน (Supervisory behavior) 
4. ค่าตอบแทนและผลประโยชน/์ก าไร (Compensation and benefits) 

ประโยชนข์องคุณภาพชีวิตการท างาน 
คณุภาพชีวิตในการท างานเป็นส่วนผสมของกลยุทธ ์ขัน้ตอน และบรรยากาศในการ

ท างาน ซึ่งท าใหเ้พิ่มหรือรกัษาความพึงพอใจของพนกังานโดยการมุ่งพฒันาเงื่อนไขในการท างาน
ส าหรบัพนักงานในองคก์ร ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีจะส่งใหพ้นักงานและองคก์รมี
ลกัษณะดงันี ้

(Hackman and Suttle, 1987, อ้างถึงใน นฤดล มีเพียร, 2541) กล่าวว่า คุณภาพ
ชีวิตในการท างานจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน โดยมปีระโยชนด์งันี ้ 

1. ท าใหบ้คุลากรเกิดความรูส้กึดีต่อตวัเอง  
2. ท าใหเ้กิดความรูส้กึดีในงานที่ไดร้บัมอบหมาย  
3. ท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ร 

นอกจากนีค้ณุภาพชีวิตในการท างานช่วยส่งเสรมิสขุภาพกายและจิตใจของบคุลากร 
ท าใหม้ีความเจริญก้าวหนา้ มีการพัฒนาตนเอง ลดปัญหาการขาดงานและลาออกจากงาน ลด
อบุติัเหตใุนการท างาน สง่เสรมิใหอ้งคก์รไดผ้ลผลิตที่ดี 

สรุนิทร,์ 2547, อา้งถึงใน อสันียา สวุรรณศิรกิุล (2547) กลา่วว่า อธิบดีกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน อธิบายถึงคณุภาพชีวิตในการท างานว่ามีประโยชนด์งันี ้

1. สรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ท าใหเ้กิดความสขุกายและสขุใจใน
การด ารงชีวิตและการปฏิบติังานของตน 

2. ลดความตึงเครียดระหว่างการท างานและการด าเนินการในงาน โดยให้
พนกังานมีโอกาสพกัผ่อนหรือผ่อนคลายจากการปฏิบติังาน 

3. พนกังานเกิดความจงรกัภกัดี ซื่อสตัยต่์อหน่วยงาน 
4. พนกังานเกิดความรูส้กึมีสว่นรว่มและระลกึว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 
5. ลดความขัดแย้งที่ จะมี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานรวมถึงส่งเสริม

ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกนัในองคก์ร 
6. ลดปัญหาเก่ียวกบัการลางาน ขาดงาน เปลี่ยนงานบ่อยของพนกังาน 
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7. เป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลในการท างาน เนื่องจากพนักงานที่มี
คณุภาพชีวิตในการท างานที่ดี ย่อมมีความทุ่มเทในการท างาน ท าใหอ้งคก์รมผีลผลิตเพิ่มขึน้และมี
คณุภาพ 

8. พนกังานมีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งเกิดจากพนกังานไดร้บัความสะดวกสบายใน
ดา้นกายภาพและจิตใจ 

Schuler, 1989, อา้งถึงใน  พนิดา ศรีโพธิ์ทอง (2550) กล่าวสรุปถึงประโยชน์ของ
คณุภาพชีวิตในการท างานว่า 

1. พนกังานเกิดความพงึพอใจ มขีวญัและก าลงัใจในการท างาน 
2. ท าใหอ้งคก์รมีผลผลติเพิ่มขึน้และอตัราการขาดงานของพนกังานลดลง 
3. ประสิทธิผลในการท างานเพิ่มขึน้จากการที่พนักงานมีส่วนร่วมและมีความ

สนใจในงานมากขึน้ 
4. ลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันสุขภาพขององค์กร เนื่องจาก

พนกังานไม่มีความเครียด เกิดอบุติัเหตแุละความเจ็บป่วยจากการท างาน  
5. พนักงานสามารถเรียนรูง้านและมีทักษะในต าแหน่งอ่ืนมากขึน้ ส่งผลให้

องคก์รมีความยืดหยุ่นดา้นก าลงัคน 
6. ช่วยใหอ้งคก์รสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขา้มาร่วมงานไดง้่ายขึน้ 

เนื่องจากบคุคลมีความเชื่อว่าเป็นองคก์รที่มีคณุภาพชีวิตในการท างานที่ดี 
7. ท าใหพ้นักงานมีความสนใจในงานที่ปฏิบัติมากขึน้ ลดการขาดงานและการ

ลาออก เนื่องจากพนกังานมีสิทธิออกเสียง มีส่วนรว่มในการตดัสินใจการท างาน จากการที่องคก์ร
รบัฟังความคิดเห็นของพนกังานและการเคารพสิทธิของพนกังาน 

Dessler, 1991, อ้างถึงใน ปณิชา ดีสวัสดิ์ (2550) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานจะท าใหพ้นกังานมีความรูส้ึกดีต่อองคก์ร มขีวญัและก าลงัใจ ยอมรบัในวฒันธรรมองคก์ร มี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่ ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อความต้องการของ
พนกังานไดร้บัการตอบสนองในระดบัสงู 

Greenberg and Baron, 1995, อา้งถึงใน  ปณิชา ดีสวสัดิ์ (2550) กลา่วว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานท าใหเ้กิดประโยชน์  3 ดา้น ไดแ้ก่ การเพิ่มความรูส้ึกพึงพอใจในการท างานเป็น
การสรา้งความรูส้ึกใหบุ้คลากรผูกพันต่อองคก์ร และลดอัตราการเปลี่ยนงาน ท าใหผ้ลผลิตสูงขึน้ 
และเพิ่มประสิทธิผลขององคก์ร เช่น ผลก าไร การบรรลเุป้าหมายขององคก์ร จากขา้งตน้สรุปไดว้่า 
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เป็นการเพิ่มความรูส้ึกพึงพอใจในการท างาน มีแรงจูงใจที่ จะท างานให้กับองค์กรอย่างเต็ม
ความสามารถ อนัจะน าไปสูป่ระสิทธิภาพและความส าเรจ็ขององคก์ร 

จะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานมีชีวิตความเป็นอยู่ ดีขึ ้น  มีความมุ่ งมั่ น  เกิดความพึงพอใจในการท างาน มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยลดอัตราการลาออกหรือโอนยา้ย ในขณะเดียวกันก็ลดค่าใชจ้่าย
ขององคก์าร ซึ่งในปัจจบุนัคณุภาพชีวิตในการท างานเป็นหนึ่งในตวัชีว้ดัว่าบรษิัทใดเป็นบริษัทที่ดีที่
บ่งชีเ้ก่ียวขอ้งกบัการท างานและความยั่งยืนขององคก์ร 

แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
Walton, 1975, อา้งถึงใน ณัฏฐรินีย ์พิศวงษ์ (2555) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการ

ท างานประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 8 ประการดงันี ้
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 

หมายถึง การที่ผู ้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ เพียงพอกับการ
ด ารงชีวิตตามค่าครองชีพในสงัคมและมีความเป็นธรรมเมื่อเทียบเคียงกับงานที่ไดร้บัมอบหมาย
หรือองคก์รอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมเีกณฑท์ี่บ่งชีไ้ดด้งันี ้

1.1 ความเพียงพอ คือ ได้รบัค่าตอบแทนที่จากการท างานเพียงพอต่อการ
ด าเนินชีวิตในประจ าวนั 

1.2 ความยุติธรรม คือ การเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับงานที่ปฏิบติักับงาน
อ่ืนที่มีลกัษณะเหมือนกนั 

2. ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ที่ ถู ก ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะป ล อ ด ภั ย  (Safe and Healthy 
Environment) หมายถึง การที่องคก์รมีสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่เป็นอันตราย พรอ้มทั้ง
อ านวยความสะดวกให้พนักงานสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทัง้ดา้นทางกายภาพ
และดา้นจิตใจ  

3. โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล (Development of Human 
Capacities) พนักงานได้พัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถจากงานที่ปฏิบัติ โดยองค์กรให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการเรียนรู ้รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดท้ างานในสิ่งที่มีความหมายและมี
ความส าคญั ซึ่งการพฒันาขีดความสามารถของบคุคลจะท าใหง้านมีคณุภาพ โดยพิจารณาจาก 

3.1 ความเป็นอิสระหรือการเป็นตัวของตัวเอง หมายถึง พนักงานมีอิสระใน
การปฏิบติังาน 
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3.2 ทักษะซบัซอ้น คือ พิจารณาจากปริมาณงานที่พนักงานไดใ้ชค้วามรู ้ถา้
พนกังานมีความช านาญก็จะมีความสามารถในการท างานเพิ่มขึน้ 

3.3 ความรู้ใหม่และความเป็นจริงที่ เด่นชัด คือ การที่บุคคลได้รับการ
สนบัสนนุใหม้ีพฤติกรรมที่ใฝ่หาความรูเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  

3.4 พนกังานจะไดร้บัการพฒันาใหม้ีความรู ้ความสามารถและความช านาญ
ในงานที่ปฏิบติัจากภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย 

4. โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน (Growth and Security) งานที่
ปฏิบติัและไดร้บัมอบหมายจะช่วยให้พนักงานมีโอกาสกา้วหนา้และมีความมั่นคงในอาชีพ เป็นที่
ยอมรบัของเพื่อนร่วมงานและครอบครวั ความกา้วหน้าและความมั่นใจการท างานมีเกณฑ์การ
พิจารณา คือ 

4.1 การพฒันาการท างาน หมายถึง การที่พนกังานมีงานที่ไดร้บัผิดชอบและ
มอบหมายงานมากขึน้ 

4.2 มีแนวทางกา้วหนา้ หมายถึง มีความคาดหวงัที่จะไดร้บัโอกาสในการเพิ่ม
ศกัยภาพในอาชีพที่สงูขึน้ 

4.3 โอกาสความส าเร็จ พนักงานมีความก้าวหน้าและโอกาสที่จะประสบ
ความส าเรจ็ในอาชีพ ไดร้บัการยอมรบัจากผูร้ว่มงาน เพื่อนหรือบคุคลรอบขา้ง 

4.4 ความมั่นคง หมายถึง มีความมั่นคงในรายไดท้ี่จะไดร้บั 
5. ธรรมนูญในองคก์ร (Constitutionalism) หมายถึง องคก์รมีการด าเนินงานที่

ยึดหลักความยุติธรรม มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความเสมอภาค เคารพในสิทธิส่วน
บคุคลของพนกังาน สามารถพิจารณาได ้ดงันี ้

5.1 ความเฉพาะตน เป็นการปกป้องขอ้มลูของตน ซึ่งพนกังานมีสิทธิเสรีภาพ
ที่จะไม่ใหข้อ้มลูสว่นตวัหรือครอบครวัที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ร 

5.2 มีอิสระในการพดู คือ พนกังานสามารถพดูหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การปฏิบติังาน นโยบาย และสงัคม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบของ
บคุคลากรในองคก์ร 

5.3 มีความเสมอภาค องคก์รมีการรกัษาความเสมอภาคของบุคคลากร ใน
เรื่องต่างๆ เช่น กฎระเบียบ ผลประโยชนท์ี่ไดร้บั ค่าตอบแทนและความมั่นคงในงานของบคุคลากร
ในองคก์ร 

5.4 มีความเคารพต่อหนา้ที่ สิทธิเสรีภาพของบคุคลากร 
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6. การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึง พนักงานรู้สึกว่า
ตนเองมีคณุค่า ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และสงัคม 
โดยปราศจากอคติและได้รับเกียรติเท่าเทียมกัน ซึ่งความสัมพันธ์ในองค์กรมีผลกระทบต่อ
บรรยากาศในการท างานดงันี ้

6.1 ความเป็นอิสระจากอคติ พนกังานในองคก์รสามารถท างานร่วมกนั โดย
ค านึงถึงศกัยภาพ ทกัษะ และความสามารถของบุคคล ไม่มีอคติระหว่างกัน ไม่ค านึงถึงพวกพอ้ง 
และยดึถือเรื่องสว่นตวัมากกว่าความสามารถในการท างาน 

6.2 ไม่มีการแบ่งชนชัน้ในองคก์รหรือทีมงาน 
6.3 การเปลี่ยนแปลงในการท างานรว่มกนั คือ พนกังานมคีวามรูส้ึกว่าองคก์ร

มกีารเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ 
6.4 การสนบัสนนุในกลุม่ คือ พนกังานในองคก์รมีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

มีความเขา้ใจในนิสยั พฤติกรรมของเพื่อนรว่มงาน พรอ้มทัง้ใหก้ารสนบัสนนุทางอารมณแ์ละสงัคม 
6.5 การติดต่อสื่อสารในลักษณะเปิดเผย คือ พนักงานในองค์กรสามารถ

แสดงความคิดเห็น ความรูส้กึของตนเองต่อเพื่อรวม่งานและองคก์รได ้
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน (The Total Life Space) ผูป้ฏิบติังาน

สามารถด าเนินชีวิตในการท างานและชีวิตสว่นตวัไดอ้ย่างสมดลุ 
8. ความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคม (Social Relevance) พนักงานมีความรูส้ึกว่า

องคก์รมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไดร้บัการยอมรบั และเป็นองคก์รที่ท าประโยชนเ์พื่อสงัคม สง่ผล
ใหพ้นกังานมีความภาคภมูิใจในอาชีพและองคก์รที่ตวัเองปฏิบติังานอยู่  

Dubrin and Champoux (1981) ได้เสนอเกณฑ์การวัดคุณภาพชีวิตการท างาน 7 
ประการ ดงันี ้

1. รายได ้คุณภาพชีวิตการท างานดา้นรายไดอ้ยู่บนพืน้ฐานของความยุติธรรม 
เมื่อเปรียบเทียบทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เชื่อว่าแรงจูงใจที่เกิดจากรายไดเ้ป็นแรงจูงใจใน
การท างานที่มีความส าคญัและมีความหมายต่อพนกังาน 

2. ผลประโยชนข์องพนกังาน มีความคาดหวงัในการไดร้บัสิทธิประโยชนส์งูขึน้ ซึ่ง
การไดร้บัสิทธิประโยชน์ในหลายๆ องคก์ร เป็นขอ้ต่อรองระหว่างฝ่ายพนักงานและฝ่ายบริหาร 
เนื่องจากฝายบรหิารตอ้งการควบคมุรายจ่ายและฝ่ายพนกังานตอ้งการผลประโยชนท์ี่เพิ่มขึน้ 

3. ความมั่นคงในการท างาน พนักงานต้องการท างานที่มีความมั่นคง ซึ่งต้อง
อาศยัการวางแผนการบรหิารทรพัยากรมนษุยท์ี่มีประสิทธิภาพ  
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4. ทางเลือกในการท างาน การใหพ้นักงานมีทางเลือกในเวลาท างานที่สะดวก 
ไดแ้ก่ ใหพ้นักงานเขา้งานและเลิกงานในเวลาที่ตอ้งการ การจา้งพนักงานชั่วคราว เป็นตน้ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของพนกังานไดอ้ย่างสงูสดุ 

5. ความเครียดจากการท างาน เกิดจากการประกอบอาชีพเป็นแง่มุมใหม่ที่มี
ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในการท างานที่เก่ียวขอ้งกับสุขภาพจิต พนักงานที่ไดร้บัผลกระทบ
จากความเครียดและความไม่สะดวกสบายจากการท างานจะท าใหค้ณุภาพชีวิติการท างานลดลง 

6. การมีส่วนร่วมของพนกังาน พนกังานมีความรูส้กึว่าตนเองมีสิทธิในการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อการท างาน ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานไดร้บัค่านิยมเพิ่มขึน้และ
เป็นผลดีต่อองคก์ร 

7. การมีประชาธิปไตยในการท างาน การที่องค์กรรับฟังความต้องการความ
คิดเห็นของพนักงานในองคก์ร ผูน้  าที่มีลกัษณะเป็นผูน้  าแบบประชาธิปไตยมีผลดีต่อการส่งเสริม
คณุภาพชีวิตในการท างาน 

Delamotte and Takezawa (1984) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 5 ดา้น ดงันี ้

1. เป้าหมายและประเพณี  (Traditional Goals) เก่ียวกับเรื่องการสรา้งเงื่อนไข
ของการท างานอนัไดแ้ก่ การจดัระบบความปลอดภยั และสขุภาพ ซึ่งองคก์ารจะตอ้งมีกฎระเบียบ
และมาตรฐานต่างๆ ใหช้ดัเจน ก าหนดระยะเวลาในการท างาน และสรา้งความมั่นคงในการท างาน 

2. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าในการให้คุณให้โทษ (Fair Treatment at 
Work) โดยเฉพาะอย่างยิ่งองคก์ารจะตอ้งมีการรอ้งทกุขแ์ละอทุธรณข์องบุคลากรในองคก์าร 

3. การมีอิทธิพลในการตัดสินใจ (Influence of Decisions)  องคก์ารจะตอ้งเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจอาจเป็นในรูปแบบขององคค์ณะบุคคลหรือ
เอกทตับคุคล 

4. ความทา้ทายในงาน (Influence of Decisions) ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้
ในสายอาชีพ การมีรายไดเ้พิ่มและรวมถึงการมีอ านาจบารมี 

5. ชีวิตการท างาน (Work Life) หมายถึง การท างานที่เป็นการพัฒนาชีวิตการ
ท างานของบุคคลตลอดช่วงอายุงาน โดยมีความสัมพันธ์กับชีวิตครอบครวัและสังคม กล่าวคือ 
ชีวิตการท างานครอบครวั และสงัคมจะตอ้งมีความสมดลุกนั 
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Huse and Cummings (1985) ได้วิเคราะห์ลักษณะคุณภาพชีวิตการท างานของ 
Walton (1973) และน ามาประยุกตใ์หม้ีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ โดยแบ่งออกไดเ้ป็นลักษณะ
ต่างๆ 8 ดา้น ดงันี ้

1. สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ป ล อ ดภั ย แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ  (Safe and Healthy 
Environment) หมายถึง การที่พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภัย ไม่ส่งผลเสียต่อ
สขุภาพและรา่งกายของพนกังาน 

2. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง พนักงานไดร้บัเงินเดือนที่เพียงพอและเป็นไปตามฐานเงินเดือน รวมถึงการที่พนักงาน
รูส้กึว่าไดร้บัค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม เมื่อเทียบกบัรายไดจ้ากงานอื่นๆ 

3. ความก้าวหน้าและความมั่ นคงในงาน (Growth and Security) หมายถึง 
พนกังานมีโอกาสที่จะกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน มีต าแหน่งอย่างมั่นคงในสายอาชีพ 

4. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) 
หมายถึง การที่พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรูค้วามสามารถจากการฝึกอบรม การเรียนรู้
ประสบการณท์ างาน และความช านาญในงานที่ปฏิบติั จนเกิดทักษะในการท างานเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานขององคก์ร 

5. ประชาธิปไตยในองค์กร (Constitutionalism) หมายถึง องค์กรมีนโยบายที่
ยติุธรรมและเสมอภาค เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนกังาน และรบัฟังความคิดเห็นของบุคลากร
ในองคก์ร  

6. การบูรณาการดา้นสงัคม (Social Integration) หมายถึง การที่พนักงานไดร้บั
การยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน มีบรรยากาศการท างานที่เป็นมิตร มีความอบอุ่น ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ปราศจากการแบ่งแยก ได้รับการยอมรับ รวมถึงการมีโอกาสสรา้งสัมพันธ์กับเพื่อน
รว่มงานและผูบ้รหิาร 

7. ภาวะอิสระจากงาน (Total Life Space) หมายถึง การที่พนักงานมีความ
สมดุลในชีวิตระหว่างการท างานกับเวลาส่วนตัว มีเวลาผ่อนคลายจากการท างาน สามารถแบ่ง
เวลาใหต้นเอง ครอบครวัและเพื่อนได ้

8. ความภูมิใจในองค์กร (Organizational Pride) หมายถึง พนักงานมีความ
ภาคภมูิใจที่ไดร้ว่มงานในองคก์รและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

Bruce and Blackburn, 1992, อา้งถึงใน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
ตรงั (2551) ที่ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบที่ส  าคญัของคณุภาพชีวิตการท างาน ดงัต่อไปนี ้
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1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
2. สภาพการท างานที่ปลอดภยัและไม่ท าลายสขุภาพ  
3. มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ พนักงานไดท้ างานที่มีความหมายและ

สามารถหาแนวทางใหม่ๆ ในการท างาน 
4. พนักงานมีความก้าวหน้า ความมั่นคง และมีโอกาสในการพัฒนาทักษะ 

ความรูค้วามสามารถ รวมทัง้รูส้กึถึงความมั่นคงในการท างาน 
5. การบูรณาการทางสงัคม หมายถึง การที่พนักงานมีความสมัพันธ์ระหว่างกัน 

รวมถึงผูบ้รหิาร 
6. พนักงานท างานโดยไม่มีความวิตกกังวลและการมีโอกาสในความก้าวหน้า

อย่างเท่าเทียมกนั 
7. การมีเวลาว่าง หมายถึง พนักงานสามารถแบ่งเวลาระหว่างเรื่องานและเรื่อง

สว่นตวัได ้
8. การยอมรบัทางสงัคม คือ การที่พนกังานมีความภมูิใจต่องานที่รบัผิดชอบและ

ต่อนายจา้ง 
Cascio (2003) แสดงความความคิดเห็นเรื่องการท างานว่า คือ การที่พนักงานมี

ความสบายใจในสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภัย ท างานอย่างมีความสุข ส่งผลใหม้ีแรงจูงใจในการ
ท างานและเพิ่มผลผลิตไดม้ากขึน้ โดยเสนอว่าการเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตการท างานสามารถสรา้ง
ผลิตภาพ (Productivity) และผลก าไร (Profits) ให้แก่องค์กร ซึ่งคุณชีวิตการท างานที่ดีต้องมี
องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ความมั่นคงในงาน (Job Security) คือ การที่องคก์รไม่เลิกจา้งบุคลากรก่อน
เวลาอันควร สามารถท างานไดจ้นเกษียณอายุ โดยบุคลากรมีความสามารถท างานไดต้ามปกติ 
รวมทัง้มีโครงการเกษียณอายใุหก้บับุคลากร (Employee Retirement Program) 

2. สภาพแวดลอ้มที่มีความปลอดภัย (Safe Environment) องคก์รมีการจัดการ
เรื่องความปลอดภัยใหบุ้คลากร เช่น มีคณะกรรมการดูแลความปลอดภัย มีโปรแกรมดูแลเรื่อง
ความปลอดภยัของบคุลากรโดยเฉพาะ 

3. ผลตอบแทนที่ยุติธรรม (Equitable Compensation) ผลตอบแทนที่บุคลากร
ไดร้บัตอ้งเป็นผลตอบแทนที่แข่งขนักบัองคก์รอ่ืนที่ประกอบธรุกิจลกัษณะอย่างเดียวกนัได ้
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4. ความภาคภูมิใจ (Pride) องคก์รที่บุคลากรท างานตอ้งสรา้งความภาคภูมิใจ
ให้กับบุคลากร เป็นองคก์รที่มีส่วนร่วมในการดูแล และประชาชนให้ความร่วมมือในการรกัษา
สภาพแวดลอ้มใหค้วามรว่มมือกบัทางการ 

5. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Employee Participation) บุคลากรต้องมีส่วม
รว่มในการท างานเป็นทีม มีการประชมุสมัมนาใหค้วามรว่มมือในการพฒันาคณุภาพของทีมงาน 

6. การพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Development) องค์กรจัดอบรม ประชุม 
ใหค้วามรูเ้พื่อใหบุ้คลากรมีโอกาสพัฒนาตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการท างาน มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานเพื่อการปรบัระดบัเลื่อนต าแหน่ง 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) เปิดโอกาสใหม้ีการรบัเรื่อง
รอ้งทกุขไ์ดต้ลอดเวลา มีการแกปั้ญหาอย่างรูปธรรมอย่างเป็นระบบ 

8. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรและองคก์ร (Communication) มีการติดต่อ 
สื่อสาร การใหข้่าวสารที่ชดัเจนถกูตอ้งและเพียงพอ เพื่อใหพ้นกังานเกิดความรู ้ความเขา้ใจในเรื่อง
เดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบคุคล กลุม่ หรือทั่วทั่งองคก์ร 

9. ความมีสุขภาพที่ดี (Wellness) องค์กรทีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้อง
พยาบาล ศูนยท์ันตกรรม โปรแกรมการดูแลสุขภาพ โปรแกรมสันทนการ และโปรแกรมการให้
ค าปรกึษา เพื่อใหบ้คุลากรมีสขุภาพรา่งกายและสขุภาพจิตดี 

Stone (2008) กล่าวว่า การที่จะท าใหบุ้คลากรมีความสุขในการท างานและการท า
ใหไ้ดผ้ลผลิตขององคก์รเพิ่มขึน้ควรตอ้งค านึงถึงการบริหารงานและการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มในที่
ท างาน ดงันัน้ในการพฒันาคณุภาพชีวิตการท างานควรพิจารณา ดงันี ้

1. การตอบแทนที่ เหมาะสม (Adequate Remuneration) เพื่ อให้บุคลากร
สามารถมีคณุภาพชีวิตที่ดีไดต้ามสภาพของสงัคม 

2. มี สภ าพแวดล้อมที่ ดี  (Safe and Healthy Environment) โดยค านึ งถึ ง
สภาพแวดลอ้มที่มีความปลอดภยัดา้นจิตใจและกายภาพ 

3. การพัฒนาความสามารถ (Development of Human Capabilities) เป็นการ
ใหโ้อกาสส าหรบับุคลากรที่จะได้พัฒนาทักษะ ความรูแ้ละความสามารถในการท างานที่เป็นที่
พอใจ 

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) บุคลากรจะ
ค านึงถึงความกา้วหนา้และความมั่นคง ปลอดภยัในงาน 
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5. ความมีสิทธิ (Constitutionalism) บุคลากรความรูส้ึกมีความส าคัญและมี
ศกัดิศ์รี (Dignity) ในการท างาน 

6.การยอมรับ (Respect) ได้การยอมรับจากองค์กร บุคลากรมีสิทธิที่ จะ
แสดงออกและไดร้บัการปกปอ้งตามสิทธิ 

7. ความสมดุลของชีวิต (Total Life Space) บุคลากรมีความสมดุลทั้งดา้นการ
ท างานและการด าเนินชีวิตสว่นตวั เพื่อลดความความเครียดในการท างาน 

8. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Relevance) บุคลากรจะใส่ใจในการ
รบัผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร เพื่อสนองความตอ้งการของผู้มารบับริการ คู่แข่งบุคลากร และ
ชมุชนรวมกนั 

Farid, Izadi, Ismail, and Alipour (2015) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิต
การท างานของบุุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย โดยไดแ้บ่ง
คณุภาพชีวิตในการท างานตามทฤษฎีของ วอลตัน (1975) เป็น 8 มิติ คือ การไดร้บัค่าตอบแทนที่
เพียงพอและเป็นธรรม สภาพการท างานที่ปลอดภยัและดีต่อสขุภาพ การมีโอกาสปานกลางในการ
ใชแ้ละพฒันาศกัยภาพและพรสวรรคข์องมนุษย ์โอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง การ
เป็นส่วนหนึ่งของสมัคมในองคก์รที่ท างาน ความเป็นธรรมในการท างาน ความสมดลุระหว่างการ
ท างานและชีวิตโดยรวม และความสมัพนัธท์างสงัคมของชีวิตการท างาน 

นิติพล ภูตะโชติ (2557) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานที่พนักงานทุกคน
ปรารถนา ดงันี ้

1. ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในเรื่องค่าตอบแทนที่ได้รับ พนักงาน
ตอ้งการค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นๆ ที่ทางบริษทจั่ายให ้คือ ตอ้งจ่ายใหด้ว้ยความเป็นธรรม
ไม่เอาเปรียบพนกังานจนเกินไป และค่าตอบแทนต่างๆ จะตอ้งจ่ายใหพ้นกังานทุกคนเท่าเทียมกนั 
เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและเป็นที่พงึพอใจกบัพนกังานทกุคน 

2. สภาพความปลอดภยัและความสขุในการท างานที่ดี สถานที่ท างานที่อนัตราย
และมีความเสี่ยงจะท าใหพ้นกังานเกิดความเครียดและมีปัญหาเรื่องสขุภาพทางจิต ท าใหบ้คุลากร
ในองคก์รมีคณุภาพชีวิตการท างานต ่า ไม่มีความสขุกบัการปฏิบติังาน เพราะเกิดความกงัใจเรื่อง
ความปลอดภยั 

3. ความมั่นคงของงาน ทุกคนต้องการท างานที่มั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน 
เพราะจะท าใหส้ามารถเลีย้งดูครอบครวัได ้และจะมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ ดังนั้นความมั่นคง
ของงานและรายไดท้ี่แน่นอน ท าใหค้ณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานดีขึน้ 
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4. การท างานที่เปิดโอกาสใหพ้ฒันาขีดความสามารถ พนกังานส่วนใหญ่ตอ้งการ
พฒันาขีดความสามารถในการท างาน แต่บางครัง้พวกเขา้ไม่ไดร้บัโอกาสจากผูบ้ริหารเป็นเหตุให้
ไม่สามารถพฒันาความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อองคก์ร และยงัส่งผล
กระบต่อคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานดว้ย 

5. ความเจริญก้าวกน้าในาอาชีพการงาน พนักงานทกุตนมีความมุ่ งหวังและ
ตอ้งการเจริญกา้วหนา้ในการท างาน เพื่ออนาคตและรายไดท้ี่ดีขึน้ ถา้การท างานไม่มีโอกาสเจริญ
กา้วกนา้ พนกังานจะท างานใหผ้่านไปวนัๆ  เพราะขาดแรงกระตุน้หรือแรงจงูใจในการท างาน  

6. มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ ดี คือ มีเพื่อนร่วมงานที่ ดี มีบรรยากาศใน
สถานที่ท างานที่ เอือ้ต่อการท างาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ในการท างานของพนักงาน ถ้า
สภาพแวดลอ้มในสถานที่ท างานไม่ดี ไม่เหมาะสม จะสง่ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ สขุภาพจิตของ
พนกังาน และสง่ผลเสียต่อกรปฏิบติัหนา้ที่ของพนกังาน 

7. การมีสิทธิและความชอบธรรมของพนกังาน การที่พนกังานมีสิทธิและเสรีภาพ
ความป็นธรรมที่พึงประสงค ์เพราะเป็นพืน้ฐานของระบบประชาธิปไตย ดังนัน้ชีวิตในการท างาน
ของพนกังานย่อมตอ้งการสิทธิเหลา่นี ้

8. มีเวลาใหแ้ก่ครอบครวั ในการท างานพนักงานจะตอ้งมีเวลาใหแ้ก่ครอบครวั
เพื่อสรา้งความอบอุ่นและความสุขในครอบครวั รวมทัง้มีวนัหยุดพักผ่อน ถา้พนักงานเคร่งเครียด
แต่เรื่องงานจนไม่มีเวลาใหแ้ก่ครอบครวั จะสง่ผลเสียต่อคณุภาพชีวิตมัง้ในที่ท างานและครอบครวั 

9. องคก์รมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม บุคคลที่งานในองคก์รที่มีความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม จะท าใหส้งัคมใหก้ารยอมรบัและสนบัสนุน และสามารถอยู่ร่วมกับสงัคมได ้ซึ่งจะส่งผล
ต่อพนกังานดว้ย 

10. องคก์รที่ผลิตสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ การที่องคผ์ลิตสินคา้และเสนอ
บริการดีๆ มีประโยชนใ์ห้แก่ลูกคา้ ถือว่าไม่เอาเปรียบและมีความรบัผิดชอบต่อสังคม ลูกค้าไม่
เกิดผลกระทบต่อการใชส้ินคา้หรือบริการ อนัเนื่องมากจากสินคา้หรือบรกิารที่ดอ้ยคณุภาพ 

จากการรวมรวบแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตในการท างานพบว่า นักวิชาการ
ท่านต่างๆ ไดแ้บ่งองคป์ระกอบที่ชีว้ดัคณุภาพชีวิตการในท างานที่มีความคลา้ยคลึงกนั ซึ่งผูว้ิจยัได้
รวบรวมและสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบดงันี ้ 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีคณุภาพชีวิตในการท างาน 

นักวิชาการ ข้อสรุปแนวคดิคุณภาพชวีิตในการท างาน 

วอลตนั 
 (Walton, 1974) 

1.ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยตุธิรรม 

2.สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั  
3.โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล  
4.โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน  
5.ธรรมนญูในองคก์ร  
6.การบรูณาการทางสงัคม 
7.ความสมดลุระหว่างชวีิตกบัการท างาน 

ดบูรนิ และ แชมพวัซ 
(Dubrin & Champoux, 1981) 

1.รายได ้
2.ผลประโยชนข์องพนกังาน  
3.ความมั่นคงในการท างาน 
4.ทางเลือกในการท างาน  
5.ความเครียดจากการท างาน  
6.การมีส่วนรว่มของพนกังาน  
7.การมีประชาธิปไตยในการท างาน 

ดารามอทเม และทาเคซาวา 
(Delamotte & Tekezawa, 1984 

1.เป้าหมายและประเพณี  
2.การปฏิบตัิอยา่งเท่าเทียมกนั 
3.การมีอิทธิพลในการตดัสินใจ  
4.ความทา้ทายในงาน  
5.ชีวติการท างาน 

ฮิวสแ์ละคมัมิงส ์
(Huse & Cummings, 1985) 

1.ส่ิงแวดลอ้มที่ปลอดภยัและส่งเสรมิสขุภาพ  
2.ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยตุธิรรม  
3.ความกา้วหนา้และความมั่นคงในงาน 
4.การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน  
5.ประชาธิปไตยในองคก์ร  
6.การบรูณาการดา้นสงัคม  
7.ภาวะอิสระจากงาน  
8.ความภมูใิจในองคก์าร 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

นักวิชาการ ข้อสรุปแนวคดิคุณภาพชวีิตในการท างาน 

บลคู และ เบลคเบรนิ 
 (Bruce & Blackburn, 1992) 

1.ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ 
2.สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและไม่ท าลายสขุภาพ  
3.การมีโอกาสในการพฒันาความสามารถ  
4.ความกา้วหนา้และความมั่นคง 
5.การบรูณาการทางสงัคม 
6.การท่ีพนกังานท างานในสภาพการท างานท่ีปราศจากความวติก
กงัวลและการมีโอกาสกา้วหนา้อย่างเท่าเทียมกนั 
7.การมเีวลาวา่ง 
8.การยอมรบัทางสงัคม 

คาสิโอ 
 (Casio, 2003) 

1.ความมั่นคงในงาน  
2.สภาพแวดลอ้มที่มีความปลอดภยั  
3.ผลตอบแทนที่ยตุิธรรม  
4.ความภาคภมูิใจ  
5.การมีส่วนรว่มของบคุลากร  
6.การแกปั้ญหาความขดัแยง้  
7.การตดิต่อส่ือสารระหวา่งบคุลากรและองคก์ร  
8.ความมีสขุภาพท่ีด ี

สโตน 
(Stone, 2008) 

1.การตอบแทนท่ีเหมาะสม  
2.มีสภาพแวดลอ้มที่ดี  
3.การพฒันาความสามารถ  
4.ความกา้วหนา้และความมั่นคงในงาน 
5.ความมีสิทธิ 
6.การยอมรบั 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

นักวิชาการ ข้อสรุปแนวคดิคุณภาพชวีิตในการท างาน 

ฟารดิ, อิซาด,ิ อิสมาอิล และ เอลพิวั 
(Farid, Izadi, Ismail & Alipour, 2015) 

1.การไดร้บัคา่ตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม  
2.สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและดีต่อสขุภาพ  
3.การมีโอกาสปานกลางในการใชแ้ละพฒันาศกัยภาพและพรสวรรค์
ของมนษุย ์ 
4.โอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง  
5.การเป็นส่วนหนึ่งของสมัคมในองคก์รที่ท  างาน 
6.ความเป็นธรรมในการท างาน  
7.ความสมดลุระหว่างการท างานและชีวิตโดยรวม  
8.ความสมัพนัธท์างสงัคมของชวีติการท างาน 

นิติพล ภตูะโชติ (2557) 

1.ความเทา่เทยีมและความเป็นธรรมในเรื่องค่าตอบแทนที่ไดร้บั  
2.สภาพความปลอดภยัและความสขุในการท างานท่ีดี  
3.ความมั่นคงของงาน  
4.การท างานท่ีเปิดโอกาสใหพ้ฒันาขีดความสามารถ 
5.ความเจรญิกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
6.มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี 
7.การมีสิทธิและความชอบธรรมของพนกังาน  
8.มีเวลาใหแ้ก่ครอบครวั  
9.องคก์รมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
10.องคก์รที่ผลิตสินคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพ 
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ตาราง 6 การสงัเคราะหค์ณุภาพชีวิตในการท างานตามแนวคิดของนกัวิชาการ 

 

จากตารางการสงัเคราะหค์ุณภาพชีวิตในการท างาน มีนักวิชาการและคณะทัง้หมด 
4 ท่าน คือ วอลตัน (1974), ฟาริด, อิซาดิ, อิสมาอิล และ เอลิพัว (2015), สโตน (2008) และ นิติ
พล ภูตะโชติ (2557) ที่กล่าวถึงองคป์ระกอบในการวัดคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานใน
องคก์ร 8 ดา้น คือ 1) รายไดแ้ละประโยชนต์อบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2) สภาพแวดลอ้มที่
ถูกลักษณะและปลอดภัย 3) โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 4) โอกาสใน
ความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน 5) ธรรมนญูในองคก์ร 6) การบูรณาการทางสงัคม 7) ความสมดลุ
ระหว่างชีวิตกบัการท างาน 8) ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดดงักลา่วเป็นตวัแปร
ตวัที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีต่อองคก์ร 
มีนักวิชาการหลายท่านไดศ้ึกษาเรื่องความจงรกัภัดดีต่อองคก์ร ใหค้วามหมาย แนวคิด 

และปัจจยัที่มีอิทธิผลต่อความจงรกัภกัดีต่อองคก์รดงันี ้
ความหมายของความภักดีต่อองคก์ร 

Sheldon (1971) ใหค้วามหมายว่า ความจงรกัภกัดีต่อองคกร์ หมายถึง ทศันคติหรือ
ความรูส้ึกที่พนกังานมีต่อองคกร์ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างความผูกพนัของบุคลากรแต่ละคนกบัองคก์ร
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และมีการประเมินองคก์รไปในทางที่ดีก่อใหเ้กิดความพยายาม ความตัง้ใจที่จะปฏิบติังานเพื่อให้
บรรลเุปา้หมายขององคก์ร 

Buchanan, 1977, อา้งถึงใน  นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533) ใหค้วามหมายว่า ความ
จงรักภักดีต่อองคก์ร หมายถึง การเป็นส่วนหนึ่งในโครงสรา้งของความผูกพันต่อองคก์ร มี
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความผูกพันต่อเป้าหมาย ค่านิยมขององค์กร และการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่ของตนเองเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายและค่านิยมขององคกร์  

Kuhn, 1982, อา้งถึงใน  พจนีย ์ยืนสขุ (2550) ใหค้วามหมายว่า ความจงรกัภกัดีเป็น
ขอ้ผูกมัดทั่วไปที่เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทัง้สองฝ่ายไดต้กลงใจอย่างแน่วแน่ ที่จะช่วยใหอี้ก
ฝ่ายประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมาย หรือแมก้ระทัง้ในขณะที่ไม่มีเรื่องผลประโยชนส์่วนตวัเขา้มา
เก่ียวขอ้งก็ตาม ความจงรกัภักดี ก่อใหเ้กิดความสมัพันธ์ในรูปแบบของความร่วมมือที่จะน าไปสู่
การรวมกนัเป็นหนึ่งเดียว ความจงรกัภักดีในแง่ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงขอ้ผูกมัดสองฝ่าย ไดแ้ก่ การที่
ฝ่ายหนึ่งยินดีที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ในขณะที่ อีกฝ่ายหนึ่งก็พรอ้มที่จะ
รบัผิดชอบในงานที่ไดร้บัมอบหมายมาอยางเต็มที 

Mowday and et al, 1982, อา้งถึงใน  นิธิวดี ไต่วัลย ์(2551) มีความเห็นว่า ความ
ผูกพันต่อองค์การ คือ  การแสดงออกที่มากกว่าความจงรักภักดี (Royalty) เพราะว่าเป็น
ความสัมพันธ์ที่แน่นหนาและผลักดันให้บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตนเอง เพื่อการสรา้งสรรค์ให้
องคก์รอยใูนสภาพที่ดีขึน้  

Barnard, 1961, อา้งถึงใน  ปิยะฉัตร แวงโสธรณ ์(2548) กล่าวว่า ความจงรกัภกัดีมี
สว่นส าคญัต่อการบริหารงานภายในองคก์ร ซึ่งเป็นความเต็มใจของบุคคล และเป็นปัจจยัที่ส  าคญั
ในองคก์ร ความเต็มใจของบุคคล สามารถเรียกชื่อไดแ้ตกต่างกัน เช่น ความจงรกัภักดี ขวญัและ
ก าลงัใจ ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั และความเขม้แข็ง เป็นตน้ 

Robbins and Coulter (2005) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความจงรกัภักดีต่อองค์กร 
หมายถึง ความมีชีวิตชีวาในตวับุคคลหรือความสขุสบายของการท างาน ซึ่งเป็นความปรารถนาที่
จะติดต่อกบับคุคลอื่นและเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 

Blau and Scotts, 1962, อา้งถึงใน  รสสคุนธ ์ฤาชาเกียรติกลุ (2550) กล่าวว่า ความ
จงรกัภกัดี หมายถึง ความรูส้ึกและการแสดงออกถึงการเคารพต่อผูบ้งัคับบญัชา โดยผลผลิตของ
พนกังานมคีวามสมัพนัธต่์อความภกัดี เพราะผูบ้งัคบับญัชาสามารถสั่งการและกระตุน้ใหพ้นกังาน
ในสงักดัท างานเพิ่มขึน้ 
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สรุปไดว้่า ความจงรกัภักดีต่อองคก์ร หมายถึง ความรูส้ึก ทัศนคติและพฤติกรรมที่
แสดงออกของบุคคลที่มีความรักและผูกพันต่อองค์กร ซื่งเกิดจากทัศนคติในทางที่ ดีที่มีต่อ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร มีความเชื่อมั่น พรอ้มที่จะทุ่มเท พยายามปฏิบติังานอทุิศตน ท า
ประโยชนเ์พื่อองคก์ร และจะท างานอยู่ในองคก์รตลอดไป 

ความส าคัญของความภักดีต่อองคก์ร 
Steers (1991) กล่าวว่า ความจงรกัภักดีและความผูกพันต่อองคก์รจะน าพาไปสู่

ความมีประสิทธิภาพขององคกร์ ไดแ้ก่ 
1. พนกังานที่มีความจงรกัภกัดีและความผกูพนัต่อองคกร์ในระดบัสงูจะเต็มใจใช้

ความพยายามอย่างมากในการท างานใหอ้งคก์รมีผลท าใหก้ารปฏิบติังานอยู่ในระดบัสงูกว่าคนอื่น 
2. เนื่องจากพนักงานมีความรูส้ึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความเชื่อถือใน

จุดมุ่งหมายขององคก์ร บุคคลที่มีความผูกพันสูงจะกลายมาเป็นบุคคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในงาน 
ทัง้นีเ้นื่องจากงานเปรียบเสมือนสิ่งกระตุน้ที่ช่วยสนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลคุวามส าเรจ็ในเปา้หมาย 

3. พนักงานที่มีความจงรกัภักดีและความผูกพันต่อองคก์รจะมีความปรารถนา
อย่างแรงกลา้ที่จะยงัคงอยู่ในองคกร์ต่อไป เพื่อใหอ้งคกร์บรรลเุปา้หมาย 

4. พนักงานที่มีความจงรกัภักดีและความผูกพันอย่าแท้จริงต่อเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคกร์มีแนวโนม้ที่จะมีสว่นรว่มในการด าเนินกิจกรรมขององคกร์ 

Blau and Scott (1962) กล่าวว่า ผลผลิตของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความ
จงรกัภักดีต่อองคก์ร เพราะว่าผูบ้ังคับบัญชาสามารถสรา้งแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้ังคับบัญชามีความ
ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบติังานเพิ่มขึน้ ยอมรบัความเชื่อฟังและจงรกัภกัดี โดยพนกังานจะแสดง
พฤติกรรมออกมา ดงันี ้

1. พฤติกรรมของบุคลากร ความจงรกัภักดีต่อองคก์รมีอิทธิพลท าให้พนักงาน
ลาออกจากงานน้อยลง ซึ่งพฤติกรรมของผู้จงรกัภักดีต่อองค์กรจะแตกต่างกัน ต่อเมื่อองค์กร
สามารถเพิ่มค่าจา้งใหแ้ก่พนักงานเพื่อทดแทนการออกงาน ส่งผลให้พนักงานคงอยู่กับองค์กร
ต่อไป และท าใหพ้ฤติกรรมของผูจ้งรกัภกัดีต่อองคก์รถูกบิดเบือนไปได ้

2. เงื่อนไขของผูม้ีความจงรกัภกัดีต่อองคก์รมี 2 ประการ คือ 
2.1 การออกจากงานท าใหค้ณุภาพของผลผลิตในองคก์รต ่าลง 
2.2 องค์กรควรดูแลเอาใจใส่พนักงานเก่ียวกับคุณภาพของผลผลิตของ

องคก์ร  
3. การแสดงออกต่อความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร ประกอบดว้ยหลกั 2 ประการ คือ 
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3.1 พนกังานในองคก์รมีความเต็มใจที่จะคงอยู่ในองคก์รและไม่มีความคิดที่
จะลาออก หากองคก์รมีผลผลิตลดลง 

3.2 การที่พนกังานในองคก์รรูส้กึว่าตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร 
Robbins and Coulter (2005) กล่าวว่า ความจงรกัภักดีต่อองคก์ร คือ การที่องคก์ร

ค านึงถึงการพฒันาบคุลากรใหท้ างานอย่างเต็มศกัยภาพสอดคลอ้งกบัแนวคิดของมาสโลว ์ที่กลา่ว
ว่า เป็นความภาคภูมิใจของบุคคลขัน้สงูสุด ซึ่งลกัษณะงานและวฒันธรรมองคก์รที่เป็นสาเหตใุห้
เกิดความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 5 ประการ 

1. ความรู้สึกที่มุ่งมั่นในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรที่จะมีความ
จงรกัภกัดีสรา้งวฒันธรรมตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร ที่ไม่ไดม้องแค่ว่าก าไรเป็นสิ่ง
ที่ส  าคญัแต่ค่านิยมก็ส  าคญัเช่นกนัในองคก์ร 

2. การพัฒนาบุคลากร องคก์รที่มีความจงรกัภักดีต่อองคก์รจะค านึกถึง คุณค่า
ของบคุลากร และเปิดโอกาสใหบ้คุลากรมีโอกาสเรียนรูแ้ละกา้วหนา้ในองคก์ร 

3. ความเชื่อใจและความเปิดเผย พนักงานที่มีความจงรกัภักดีต่อองค์กรจะมี 
ความเชื่อใจ มีความซื่อสตัยแ์ละเปิดเผยขอ้มลูใหผู้บ้รหิารรบัทราบ  

4. การมอบอ านาจแก่บุคลากรที่มีความจงรกัภักดีต่อองคก์รจะมีความเชื่อใจซึ่ง
กนัและกัน สนบัสนุนการเรียนรูแ้ละความกา้วหนา้ของพนกังาน เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถก
ตดัสินใจในงาน ผูบ้รหิารยินดีที่จะกระจายอ านาจแกบุ่คลากรในองคก์ร  

5. ความอดทนต่อการแสดงออก ผูบ้ริหารใหส้ิทธิแก่พนักงานในการแสดงออก
ความเป็นตวัตน เช่น การแสดงอารมณแ์ละความรูส้กึอย่างปราศจากความรูส้ึกผิด 

รชันี ตรีสุทธิวงษา (2552) กล่าวว่า ความจงรกัภักดีและความผูกพันต่อองค์กรมี
ความส าคญั ไดแ้ก่  

1. ความผูกพันต่อองคกร์ เป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานในองคก์รสามารถท างาน
ไดดี้ยิ่งขึน้ เนื่องจากมีความรูส้กึเป็นเจา้ขององคกร์รว่มกนั 

2. ความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นปัจจัยที่ประสานระหว่างความคาดหวังและ
ตอ้งการของบคุคลในองคกร์กบัเป้าหมายขององคกร์ เพื่อใหอ้งคกร์สามารถบรรลเุปา้หมายที่วางไว ้

3. ความผูกพนัต่อองคก์ร สามารถคาดคะเนอตัราการลาอออกจากงาน และการ
เขา้ – ออกงานไดดี้  

4. มีสว่นเสรมิสรา้งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร์ 
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ปัจจัยทีม่ีผลหรือมีความสัมพันธก์ับความจงรักภักดีต่อองคก์ร 
อนันต์ชัย คงจันทร ์(2529) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Organizational 

Commitment) มอีงคป์ระกอบที่ส  าคญั ดงันี ้
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลและบุคลิกภาพ 

(Personality) มีความสัมพันธ์กับความจงรกัภักดีต่อองคก์ร นอกจากนีย้ังพบว่ามีปัจจัยอ่ืนดว้ย 
เช่น แรงจูงใจในการท างาน การตระหนักหรือเชื่อมั่น ในความสามารถของตน ความตอ้งการของ
คน เป็นตน้ 

2. คุณลักษณะที่ เก่ียวกับงาน เป็นปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับหน้าที่การงานที่มี
ความสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ขอบเขตการท างาน ความทา้ทาย
ของงาน ความเขา้ใจในหนา้ที่หรือบทบาทในการท างาน จ านวนของภาระหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย 
ความพอใจในการท างานระบบการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง เป็นตน้ 

3. คุณ ลักษณะที่ เ ก่ียวกับองค์กร ปั จ จัยหรือ โครงสร้างขององค์กรที่ มี
ความสมัพันธก์ับความจงรกัภักดีต่อองคกร์ ไดแ้ก่ การกระจายอ านาจ ความส าคัญในหนา้ที่ของ
พนักงานต่อองคก์รหรือเพื่อนร่วมงาน ความชัดเจนของกฎเกณฑข์อ้บังคับ ขัน้ตอนต่างๆ ในการ
ท างาน ความเป็นเจา้ของในกิจการ (Worker Ownership) และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องคก์ร 

4. ประสบการณ์จากการท างาน เป็นประสบการณ์ที่พนักงานไดร้บัในระหว่าง
ท างานกับองค์กรมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยประสบการณ์ในการท างานที่มี
ความสมัพันธต่์อความจงรกัภักดีต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความไวว้างใจและเชื่อถือที่สมาชิกมีต่อองคกร์ 
ความตระหนกัถึงความส าคญัของสมาชิกต่อองคก์ร การที่สมาชิกในองคก์รคาดหวงัที่จะไดร้บัการ
ตอบสนองจากองค์กร ทัศนคติที่ ดีของเพื่อนร่วมงานต่อองคก์ร ความรู้สึกว่าตนเองได้รับ
ค่าตอบแทนที่ยติุธรรม ลกัษณะความเป็นผูน้  าของผูบ้งัคบับญัชา 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความจงรักภักดีต่อองคก์ร 
สิทธิโชค วรานุสนัติ (2530) กลา่วว่า การสรา้งความจงรกัภกัดีต่อองคก์รเกิดจากการ

ที่องคก์รช่วยเหลือบุคลากรในองคก์รใหส้มหวงัในสิ่งที่ตอ้งการ ท าใหบุ้คคลนัน้เกิดความจงรกัภกัดี
แก่องคก์ร โดยไดร้วมกลุม่ความตอ้งการที่ส  าคญัดงันี ้

1. ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสมบูรณ์พอควร ได้แก่ ปัจจัยส าคัญที่
จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตหรือความตอ้งการทางสรีระ ความตอ้งการสวสัดิการ ซึ่งเป็นความตอ้งการ
ที่จะมีชีวิตอยู่ดว้ยความสะดวกสบาย 
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2. ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ดังนั้นองค์กรควรเปิดโอกาสให้
บุคคลากรได้สรา้งความสัมพันธ์ที่ ดีกับคนรอบตัว มีการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งความสัมพันธ์
ระหว่างกนั ใหบ้คุลากรสามารถแสดงความสามารถนอกเหนือจากการท างาน 

3. ความตอ้งการเจริญกา้วหนา้ในชีวิต อยากพัฒนาตนเองในทางที่ดีและสูงค่า
มากขึน้ 

Hoy and Rees, 1974, อา้งถึงใน จาตรุงค ์วฒันศิริ (2552) กลา่วว่า ความจงรกัภกัดี
ต่อองคกร์เป็นสิ่งที่แสดงออกซึ่งความสมัพันธร์ะหว่างบุคลากรและองคก์ร ถา้มีความจงรกัภกัดีสูง 
แนวโนม้ที่จะลาออกจะลดลง ความจงรกัภกัดีประกอบดว้ย 3 มิติ ดงันี ้

1. ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) คือ ผลจากการที่บุคคลมี
ความรูส้ึกขัน้ตน้ จึงตอบสนองออกมาโดยการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทัศนคติอาจ
เป็นเหตุหรือผลของการแสดงพฤติกรรม เมื่อแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนี่ง บุคคลนั้นจะมี
ทศันคติทางบวกต่อสิ่งที่ไดก้ระท า ถึงแมว้่าสิ่งที่กระท าไม่สอดคลอ้งกบัทัศนคติในตอนแรก บุคคล
นัน้ก็จะท าการเปลี่ยนแปลงทศันคติใหเ้ป็นทางที่ดีเพื่อลดความเครียดที่อาจเกิดขึน้ ไดแ้ก่  

1.1 การท่ีบคุลากรในองคก์รไม่อยากยา้ยไปจากองคก์ร 
1.2 การที่บุคลากรในองคก์รมีความตอ้งการที่จะยา้ยตามองคก์ร เมื่อองคก์ร

ยา้ยไปที่อ่ืน 
2. ด้านความ รู้สึก  (Affective aspect) คือ อารมณ์ที่ เกิดจากการประเมิน

ความรูส้กึชอบ ไม่ชอบต่อบคุคลหรือสถานการณ ์ 
2.1 ความรกัที่จะท างานกบัหวัหนา้  
2.2 ความพงึพอใจในหวัหนา้ 

3. การรับ รู ้ (Cognitive aspect) คือ ค่านิยม ความเชื่ อที่ ยึด ถือต่อบุคคลหรือ
สถานการณท์ี่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่รบัรูแ้ละกระท า  

3.1 ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 
3.2 ความเชื่อถือในผูบ้ังคับบัญชาและองคก์ร แม้ผูอ่ื้นจะมีปฏิกิริยาต่อการ

ตดัสินใจขององคกร์  
3.3 ความรูส้ึกว่าองคก์รและผู้บังคับบัญชายินดีรบัผิดชอบแทนเมื่อตัวเอง

บกพรอ่ง 
3.4 ความรูส้กึว่ามีความจงรกัภกัดีต่อองคกร์ 
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ซึ่งสอดคลอ้งกับจอหน์สันและเวนาเบิล (Johnson and Venable, 1983, อา้งถึงใน  
หทัยรตัน ์ตันสุวรรณ, 2550) ที่ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความจงรกัภักดีของครูในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มี ต่อครูใหญ่กับพฤติกรรมการใช้กฎระเบียบและ
ความสมัพนัธข์องครูใหญ่ โดยใชเ้ครื่องมือเดียวกนัศึกษาความจงรกัภกัดี หมายถึง ความรูส้ึกและ
การแสดงออกซึ่งเคารพรกัต่อผูบ้งัคบับญัชา ความจงรกัภกัดีประกอบดว้ย 3 มิต ิคือ 

1. พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) 
2. ความรูส้กึ (Affective aspect)  
3. การรับรู ้โดยไม่ต้องสงสัยว่าผู้บังคับบัญชา คือ ผู้น าของตน (Cognitive 

aspect) 
อารียร์ตัน ์หมั่นหาทรพัย ์(2554) ไดก้ล่าวว่า ความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร ประกอบดว้ย 

ความรูส้กึหรือสภาวะทางจิตของบคุลากรที่มีต่อองคก์ร 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ความจงรกัภักดีต่อองคก์รดา้นจิตใจ หมายถึง ความตอ้งการที่จะท างานเพื่อ 

องค์กร เป็นความสัมพันธ์ทางจิตใจของบุคลากรที่ รูส้ึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เชื่อว่ามี
เปา้หมายที่สอดคลอ้งกบัองคก์ร ท าใหม้ีความยอมรบัเปา้หมาย มีเจตคติที่ดี และมีความตอ้งการที่
จะด ารงไวซ้ึ่งสมาชิกขององคก์ร เพื่อที่จะปฏิบติังานใหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์รตามที่องคก์รได้
ก าหนดไว ้ 

2. ความจงรกัภกัดีต่อองคก์รดา้นความคงอยู่ หมายถึง การที่บุคลากรมีแนวโนม้
ที่จะท างาน กับองค์กรในระยะยาว มองความผูกพันในรูปของพฤติกรรมที่บุคลากรปฏิบัติต่อ
องคก์ร มีความสม ่าเสมอในการปฏิบัติงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหรือโยกยา้ยที่ท างาน เกิดจากการที่
บคุลากรพิจารณาอย่างถ่ีถว้นถึงผลดีผลเสียของการละทิง้การเป็นสมาชิกขององคก์ร หากบคุลากร
นัน้ยิ่งเป็นสมาชิกขององคก์รนานเท่าไหรเ่ท่ากบัว่าบุคคลนัน้ลงทุนกบัองคก์รมากขึน้ ความผูกพนัก็
จะเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย ระยะเวลาในการลงทุนกับองคก์ร ซึ่งหากบุคลากรรบัรูว้่าตนเองยังไดก้ าไร
และสิ่งที่ไดร้บัจากองคก์รมี ความคุม้ค่าก็จะยังคงอยู่กับองคก์ร แต่ถา้รูส้ึกว่าตนเองตอ้งลงทุนไป
มากแต่ไม่คุม้ค่าก็จะตดัสินใจออกจากองคก์ร 

3. ความจงรกัภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน หมายถึง เป็นความจงรกัภกัดีและ
ความตั้งใจของบุคลากรที่พรอ้มจะอุทิศตนต่อองคก์ร ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในจิตใจของบุคลากรที่
ตอ้งการท าใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย เป็นขอ้ผูกมดัดา้นจริยธรรมภายในของบุคลากรที่มีต่อองคก์ร 
คือ การที่บุคลากรรูส้ึกว่าเมื่อตนเข้าไปเป็นสมาชิกในองค์กรก็ต้องมีความยึดมั่น ผูกพันและ
จงรกัภกัดีต่อองคก์ร ซึ่งเป็นหนา้ที่หรือความผกูพนัที่สมาชิกตอ้งปฏิบติัต่อองคก์ร 
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4. ความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรม โดยจะแสดงพฤติกรรมที่ เป็น
ประโยชนต่์อองค์กร การใหค้วามช่วยเหลือองคก์รในดา้นต่างๆ อย่างเต็มความรูค้วามสามารถ 
และพบว่าบุคลากรที่มีความจงรกัภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจสงู จะคงอยู่กบัองคก์บัเพราะเหตผุลว่า
อยากอยู่ (Want to) บุคลากรที่มีความจงรกัภภักดีต่อองค์กรด้านความคงอยู่ จะอยู่กับองค์กร
เพราะเหตผุลว่าจ าเป็นตอ้งอยู่ (Need to) และบุคลากรที่มีความจงรกัภกัดีต่อองคก์นดา้นบรรทัด
ฐานสงูจะคงอยู่กบัองคก์รเพราะเหตผุลว่าควรอยู่ (Ought to) (ธนพร แยม้สดุา, 2550) 

Fletcher, 1993, อ้างถึงใน  วิภา จันทรห์ล้า (2559) กล่าวว่า ความจงรกัภักดีต่อ
องคกร์มีองคป์ระกอบส าคญั 3 ดา้น คือ 

1. การแสดงประวติัของตนเองต่อองคก์ร (An expression of the historical self) 
เป็นส่วนส าคัญของความจงรกัภักดีต่อองคก์ร เนื่องจากการรูป้ระวัติจะท าให้เกิดความผูกพัน 
ปฏิบัติตนอย่างมีศีลธรรม และเกิดมิตรภาพภายในองคก์ร ซึ่งผูจ้งรกัภักดีต่อองคกร์จะใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัตนเองแก่องคกร์โดยไม่ปิดบงั 

2. ความผูกพันที่มีมากกว่าการแสดงออกที่ เป็นนิสัย (More than a habit of 
attachment) เป็นการกระท าทุกอย่างเพื่อองคก์ร โดยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของตน  มีความ
รบัผิดชอบต่อหนา้ที่  ยึดเหนี่ยวผูกพันในองคกร์ มีความภักดีต่อสมาชิกในทีมและผูบ้งัคับบัญชา 
แสดงความเป็นสมาชิกและความเป็นเอกลกัษณต์ามแบบบคุลากรในองคก์รของตน 

3. หลีก เลี่ ยงการไม่ ซื่ อตรงต่อองคก์ร  (Avoidance of betrayal) เป็นการ
แสดงออกถึงความจริงใจต่อเป้าหมายขององค์กร ไม่ต่อสู้เพื่อองคก์รอ่ืนๆ ไม่กระท าสิ่งที่ เกิด
อนัตรายต่อองคกร์มีการต่อสูแ้ละปอ้งกนัองคก์รจากผูไ้ม่หวงัดี มีความรบัผิดชอบต่อองคกร์ ปฏิบติั
ตามนโยบาย กฎระเบียบและวัฒนธรรมขององคก์ร อุทิศ เสียสละเวลา ท าประโยชนเ์พื่อองคก์ร 
และรูส้กึเป็นเจา้ของ 

Adler and Adler, 1988, อา้งถึงใน  วิภา จนัทรห์ลา้ (2559) กล่าวว่า ปัจจยัที่พฒันา
ใหบ้คุลากรในองคม์ีความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร คือ 

1. ความมีอ านาจเหนือผูอ่ื้น (Domination) คือ การที่สมาชิกท างานภายใตก้าร
บริหารของผูน้  าที่มีความเขม้แข็ง สามารถด าเนินกิจกรรมในชีวิตของตนเองและงานได ้โดยผูน้  า
ยอมรบัสถานะและความคิดเห็นของผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ไม่เห็นแก่พฤติกรรมที่เป็นเรื่องอคติส่วน
บคุคล เพื่อโนม้นา้วใหด้ าเนินบทบาทสมาชิกขององคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การแสดงเอกลักษณ์ (Identification) คือ สมาชิกองค์การรบัรูว้่าเอกลักษณ์
ของตนเป็นอย่างไร มีการสรา้งแรงกระตุน้ใหเ้กิดความสนินสนมในการท างาน แสดงออกถึงความ
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ซื่อสตัยต่์อทีมแลพเพื่อนรว่มงาน แสดงตนเป็นแบบอย่าง เรียนรูแ้นวคิดของแต่ละคนในกลุม่ ท าให้
บคุลากรในองคก์รทุ่มเทการท างาน 

3. ความผูกพัน (Commitment) คือ การที่สมาชิกรบัรูว้่าตนเองไดร้บัแรงกระตุน้
ใหเ้กิดความจงรกัภักดีจากกิจกรรมที่ท าใหเ้กิดการปฏิบัติงานที่ดีและเห็นความส าคัญ จากการ
ปฏิญาณตนว่าจะจงรกัภกัดีต่อองคก์ร  

4. การบูรณาการ (Integration) คือ การที่สมาชิกในองค์กรมีความรู้สึกเป็น
เจา้ขององคก์ร มีสมัพนัธภาพและความสามคัคี สามารถด าเนินงานร่วมกนักบับุลคลากรในองคก์ร 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความใกลช้ิดสนิทสนมไวว้างใจซึ่งกันและกัน เมื่ อมีความขัดแยง้
จากผูไ้ม่หวงัดีภายนอกบคุลากรจะรวมตวักนัปกปอ้ง 

5. ก าหนดเป้าหมาย  (Goal alignment) คือ การที่สมาชิกในองค์กรยอมรับ
เป้าหมายและมีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร มีความภูมิใจ พึงพอใจในการ
ปฏิบติังานในหนา้ที่ของตน มีความเสียสละ ทุ่มเทและปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อมุ่งสู่
เปา้หมายขององคก์รโดยรวม 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปว่า ความจงรักภักดีมีความส าคัญ ต่อองค์กรและมี
ความสัมพันธ์ต่อผลผลิตของพนักงาน  โดยผู้บังคับบัญชาที่ ได้รับความจงรักภักดีจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะสามารถบริหารจัดการและควบคมุการด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จากการรวมรวบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับความจงรกัภักดีต่อองคก์รของนักวิชาการท่าน
ต่างๆ ไดแ้บ่งเครื่องชีว้ดัความจงรกัภกัดี ดงันี ้ 

ตาราง 7 แนวคดิและทฤษฎคีวามจงรกัภกัดตี่อองคก์ร 

นักวิชาการ ข้อสรุปแนวคิดความจงรักภักดีต่อองคก์ร 

ฮอยและรีส ์ 
(Hoy & Rees, 1974) 

1.ดา้นพฤติกรรมที่แสดงออก  

2.ดา้นความรูส้กึ  

3.การรบัรู ้ 

จอหน์สนัและเวนาเบิล  
(Johnson and Venable, 1983) 

1.ดา้นพฤติกรรมที่แสดงออก  

2.ดา้นความรูส้กึ  
3.การรบัรูโ้ดยไม่ตอ้งสงสยัว่าผูบ้งัคบับญัชา คือ ผูน้  า
ของตน  
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

นักวิชาการ ข้อสรุปแนวคิดความจงรักภักดีต่อองคก์ร 

แอดเลอรแ์ละแอดเลอร ์
(Adler & Adler, 1988) 

1.ความมีอ านาจเหนือผูอ่ื้น  
2.การแสดงเอกลกัษณ ์ 
3.ความผกูพนั  
4.การบรูณาการ  

เฟล็ทเชอร ์
(Fletcher, 1993) 

1.การแสดงประวติัของตนเองต่อองคก์ร  
2.ความผกูพนัที่มีมากกว่าการแสดงออกที่เป็นนิสยั  
3.หลีกเลี่ยงการไม่ซื่อตรงต่อองคกร์  

สิทธิโชค วรานสุนัติ 
(2530) 

1.ความตอ้งกรที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสขุสมบูรณ์ 
2.ความตอ้งการที่จะมีความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น  
3.ความตอ้งกรเจรญิกา้วหนา้ในชีวิต  

อารียร์ตัน ์หมั่นหาทรพัย ์
(2554) 

1.ความจงรกัภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจ  
2.ความจงรกัภกัดีต่อองคก์รดา้นความคงอยู่  
3.ความจงรกัภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน  
4.ความจงรกัภกัดีต่อองคก์รดา้นพฤติกรรม  

 
กล่าวโดยสรุป ผลที่ไดจ้ากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง

ขา้งตน้สรุปไดว้่าความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร เป็นความรูส้กึรกัผูกพนัต่อองคก์ร เนื่องจากพนกังานใน
องคก์รมีทัศนคติที่ดีจึงความทุ่มเทพยายามท างานอุทิศตนท าประโยชนส์ูงสุดใหก้ับองคก์รที่ตน
ปฏิบติังานอยู่อย่างยาวนาน ซึ่งการสรุปดงักล่าวน าไปสู่สมมติฐานเก่ียวกับความผูกพนัต่อองคก์ร
และคณุภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของพนกังานเอกชน ท าใหพ้นกังาน
มีความผูกพันต่อองคก์ร เนื่องจากหากองคก์รสามารถตอบสนองตามความคาดหวงัของพนกังาน 
ย่อมจะส่งผลต่อความจงรกัภักดีต่อองคก์ร โดยผูว้ิจัยไดศ้ึกษาตามแนวคิดของอารียร์ตัน ์หมั่นหา
ทรพัย ์(2554) เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดดา้นตัวแปรตาม  ในการวิจัยครัง้นี ้ซึ่งประกอบดว้ย
ความจงรกัภักดีต่อองคก์ร 4 ดา้น คือ ความจงรกัภักดีต่อองคก์รด้านจิตใจ ความจงรกัภักดีต่อ
องคก์รดา้นความคงอยู่ ความจงรกัภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทัดฐาน และความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร
ดา้นพฤติกรรม 
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สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัย

ไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีมาใชใ้นเป็นแนวทางในการศึกษาตวัแปรต่างๆ และสรา้งแบบสอบถาม ใน
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ งในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงันี ้

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์อง กรรณิการ ์เหมือนประเสรฐิ (2548) จาก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์หาความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ได้แก่ อายุ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา อาชีพ อายุงานและแผนกที่
สงักดั ซึ่งเป็นปัจจยัต่างๆ เหลา่นีล้ว้นมีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของพนกังานเอกชน กรณีศึกษา
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ของมาวเ์ดย,์ สเตียรส์ และพอรต์เตอร ์(Mowday et al., 1979) ไดแ้ก่ ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร โดยทัง้ 3 องคป์ระกอบนี ้จะช่วยวดัระดบัความผกูพนัของพนกังานที่มีต่อ
องคก์ร เพื่อใหท้ราบถึงขอ้เท็จจริงและศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความผูกพนัของพนกังาน โดย
ผูว้ิจยัไดน้ ามาสรา้งเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั การก าหนดสมมติฐาน และสรา้งแบบสอบถาม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน ผูว้ิจัยได้น าทฤษฎีของวอลตัน 
(Walton, 1974) มาเป็นแนวทางในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชน 
กรณีศึกษาบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากทฤษฎีของวอล
ตนัมีการก าหนดตวัชีว้ดัที่เหมาะสม ชดัเจน และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั ท าใหผู้ว้จัิยสามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิดและสรา้งแบบสอบถามเพื่อท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานใน 8 ดา้น ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภยั โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงใน
งาน ธรรมนูญในองคก์ร ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน การบูรณาการทางสังคม และ
ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม  

นอกจากนีแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความภักดีต่อองคก์ร ผูว้ิจัยไดน้ าทฤษฎีของอารีย์
รตัน ์หมั่นหาทรพัย ์(2554) มาเป็นแนวทางในการศกึษา เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่มีการก าหนดเกณฑ์
การวดัที่ชดัเจนใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นความคงอยู่ ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นพฤติกรรม 
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ผลงานวิจัยและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
ความสัมพันธร์ะหว่างความผูกพันต่อองคก์รและคุณภาพชีวิตในการท างาน 

วิลาสินี เจนวณิชสถาพร (2555) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิตการท างาน
กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฎิบัติการกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตกรท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ความพกูผนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมั่นยอมรบัในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อองคร์ และดา้นความตอ้งการที่จะคงไวซ้ึ่งเป็นสมาชิก
ภาพในองคก์รอยู่ในระดบัสงู ซึ่งความสมัพันธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรใน
ระดบัปานกลาง 

โศรตี โชคคุณะวัฒนา (2557) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทยส านกังานใหญ่ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุุคคที่มีผลค่อ
ความผูกพนัต่อองคก์ร และความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพนั
ต่อองค์กรของพนักงาน จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัในดา้นเพศและสงักดัสายงานแตกต่างกนั แต่ผูต้อบแบบสอบถามที่
มีอายุ การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรสและประสบการณ์ท างานแตกต่างกันมี
ความผูกพันต่อองคก์รแตกต่างกัน โดยคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมมีความสมัพันธ์กับ
ความผูกพนัต่อองคก์รในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ
ที่ระดบั 0.01 

สรุีพร สกุณี (2558) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความผูกพนัต่อองคก์ารกบัคณุภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและความผูกพันต่อ
องคก์ารของบคุลากรโดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยคณุลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ และระยะเวลา
ในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธก์บัคณุภาพชีวิตการท างาน สว่นสถานภาพสมรส เพศ การศึกษา 
หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน สภาพการจ้างงาน ระดับต าแหน่ง และวิชาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการท าางาน โดยความผูกพันต่อองคก์ารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
การท าางานโดยรวมในระดบัค่อนขา้งสงูอย่างมีนยัส าาคญัทางสถิติ 

ความสัมพันธร์ะหว่างความผูกพันต่อองคก์รและความภักด ี
ธัญธิภา แกว้แสง (2559) ไดศ้ึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองคก์รกับ

ความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรม
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ราชูปถัมภ์) จ ากัด เพื่อศึกษาระดับความผูกพัน ความจงรกัภักดีต่อองค์กร และความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันและความจงรกัภักดีต่อองคก์รอองคก์รของบุคลากรสหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบรุีจ ากดัจ านวน 300 คน พบว่าระดบัความผูกพนัและความจงรกัภกัดีต่อองคก์รอยู่ในระดบัสงู 
ซึ่งเมื่อพิจารณาระดบัความผูกพนัรายดา้น พบว่า ความเต็มใจที่จะทุ่มเทพยายามปฏิบติังานเพื่อ
องคก์รมีผลรวมสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององคก์ร และดา้นความเชื่อมั่นและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ส าหรบัความ
จงรกัภกัดีดา้นความรูส้ึกมีผลรวมสงูสดุ รองลงมาคือ ดา้นรบัรูแ้ละด้านพฤติกรรมที่แสดงออก โดย
ความผกูพนัและความจงรกัภกัดีต่อองคก์รมีความสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัสงู 

เดชพงศ ์โพธิสวุรรณ (2560) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีความสมัพันธต่์อความจงรกัภกัดีต่อ
องคก์รของพนักงานระดับปฏิบติัการในองคก์รภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดับแรงจูงใจ ปัจจัยความคาดหวังในการปฎิบติังาน ระดับความผูกพัน
และความจงรกัภักดีต่อองคก์รของพนักงานระดับปฏิบติัการ เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจ ปัจจัยความคาดหวังในการปฏิบัติการในองค์กรภาคเอกชนกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยกลุ่มตัวอย่ าง คือ  พนักงานระดับปฏิบั ติการในองค์กรภาคเอกชน  ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
30-39 ปี มีสถานภาพสมรส มีรายไดเ้ท่ากบั 15,001 – 25,000 มีประสบการณใ์นการท างาน 10 ปี
ขึน้ไป และท างานในองคก์รประเภทธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค ส่วนระดับแรงจูงใจ ปัจจัยความ
คาดหวงัในการปฏิบติังาน ระดบัความผูกพันและความจงรกัภักดีต่อองคก์รของพนกังานโดยรวม
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ปัจจัย
ความคาดหวงัในการปฏิบติังาน ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รมีความสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดีต่อ
องคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการในองคก์รภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

ความสัมพันธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและความภักดี 
นิศาชล เรืองชู (2557) มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานที่มี

ความสมัพนัธก์บัความภกัดีในองคก์รของพนกังานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย พบว่า 
พนกังานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและดา้นสิ่งแวดลอ้มที่ถูกสขุลกัษณะ
และปลอดภัย ดา้นความสมดุลระหว่างการงานกับชีวิตส่วนตัว ดา้นการค านึงถึงประโยชนแ์ละ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมอยู่ในระดบัดี ซึ่งพนกังานมีความคิดเห็นต่อความภกัดีในองคก์รโดยรวม 
และดา้นพฤติกรรมที่แสดงออก ดา้นความรูส้ึก ดา้นการรบัรูอ้ยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตการท างานดา้นการบูรณาการทางสงัคม และดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร มีความสมัพนัธก์ับ
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ความภักดีในองคก์รดา้นพฤติกรรมที่แสดงออกและดา้นการรบัรูอ้ย่างมีนยัส าคยัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ไปในทิศทางเดียวกนัและสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งสงู 

ฐานิฎา เจริญเลิศวิวฒัน ์(2558) ไดศ้กึษาถึงความพงึพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการ
และคุณภาพชีวิจการท างานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร : กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ พบว่า ความพงึพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการ คณุภาพชีวิต และความจงรกัภกัดีของ
พนักงานราชการกรมควบคุมโรคอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.66 โดยมีความพึงพอใจใน
ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานมากที่สุด จากผลการทดสอบพบว่า เพศและระยะเวลาในการ
ท างานของพนักงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตแตกต่างกัน ซึ่งอายุ การศึกษาและรายไดท้ี่แตกต่างกันมีผลต่อความจงรกัภักดีต่อองค์กร
แตกต่างกนั โดยความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการและคณุภาพชีวิต และความจงรกัภักดีต่อ
องคก์รที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ณิชกานต ์เพชรปานกนั (2559) ไดศ้กึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิตการ
ท างานกบัความภกัดีต่อองคก์ารของพนกังานสายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนั
ทา ผลการวิจยัพบว่าคณุภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้านที่ มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม ส าหรบัความภักดีต่อองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดับดี ในขอ้มีความคิดเห็นว่ามี
ระดบัความภักดีต่อองคก์ารสูงทีสุดในดา้นนี ้คือ การรกัษาผลประโยชนแ์ละชือเสียงขององคก์าร
อยู่เสมอ ด้านความรูส้ึกโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยขอ้ทีมีความคิดเห็นว่ามีระดับความภักดีต่อ
องคก์ารสงูทีสดุ คือ มีความสขุทีไดท้ างานกบัองคก์ารแห่ง และดา้นการรบัรูโ้ดยรวมอยู่ในระดับดี 
โดยขอ้ที่มีความคิดเห็นว่ามีระดับความภักดีต่อองค์การสูงทีสุดในดา้นไดแ้ก่ ความเชือมันและ
ไวว้างใจในองคก์ารและผูบ้งัคบับญัชา 

ความสัมพันธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองคก์รและ
ความจงรักภักดี 

นิจชิตา ชัยณรงค ์(2558) ไดศ้ึกษาถึงความสมัพันธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน 
ความผูกพันต่อองคก์รกบัความจงรกัภักดีต่อองคก์รของพนกังานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมวังใต ้
เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองคก์รกับความจง
รกัภักีดของพนักงานโรงแรมวังใต ้จังหวัดสุราษฎร ์2) ศึกษาระกับความจงรกัภักีดต่อองคก์รของ
พนักงานโรงแรมวังใต ้จังหวัดสุราษฎร ์3) เปรียบเทียบความจงรกัภักีดต่อองคก์รของพนักงาน
โรงแรมวังใต ้จังหวัดสุราษฎร ์ผลการศึกษาพบว่า คุณภาาพชีวิตการท างานโดยภาพรวม และ
ความผูกพันตอ้องคก์รในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความจงรกัภักดีต่อองคก์รในระดับสูงเป็น
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เป็นไปในทิศทางเดียวกบั (ค่าเฉลี่ย 3.75) นอกจากนีพ้บว่าปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอายุที่แตกต่างกนั
มีความจงรกัภักดีต่อองค์กรใรดา้นความรูส้ึกที่แตกต่างกัน ดา้นสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมี
ความจงรกัภกัดีต่อองคก์รในดา้นการรบัรูแ้ละด้านความรูส้ึกแตกต่างกนั และดา้นประสบการณืใน
การท างานที่แตกต่างกนัมความจงรกัภกัดีต่อองคก์รในดา้นพฤตกรรมและดา้นการรบัรูแ้ตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ญภาภัญ เจริญชันษา (2561) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ความผูกพันต่อองค์กรและความจงรกัภักดีของพนักงานสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรกัภกัดีของพนกังานจ าแนกตาม
ปัจจยัสว่นบุคคล โดย เพศ สถานภาพการศึกษา ต าแหน่งงานและเวลาในการท างานมีผลต่อความ
จงรกัภกัดีต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความจงรกัภักดีต่อ
องคก์รแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งปัจจัยดา้น
คณุภาพชีวิตในการท างานและปัจจัยดา้นความผูกพันธ์ต่อองคก์รโดยรวม มีความสมัพันธ์กันใน
ระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความจงรกัภักดีต่อองคก์รอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มี
ความสมัพนัธต่์อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใขใ้นการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
6. สถติิที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ พนักงานในระดบัปฏิบติัการจนถึงระดับ
ผู้จัดการของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งทั้งเพศชายและหญิง โดยไม่รวมผู้บริหาร 
เนื่องจากเป็นประชากรที่มีอัตราการลาออกมากที่สุด จากจ านวนแผนกทัง้หมด 14 แผนก และมี
จ านวนพนักงานรวมทัง้สิน้ 212 (ที่มา: ฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ณ วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2563) 

ตาราง 8 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั 

แผนก จ านวนพนักงาน 

การตลาด 3 

พนกังานขายและผูช้่วยพนกังานขาย  51 

ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์ 7 

วิจยัและพฒันา  7 

ประกนัคณุภาพ  5 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

แผนก จ านวนพนักงาน 

บญัชีและการเงิน  27 

สาขาต่างประเทศ 2 

คลงัสินคา้  46 

รีแพ็คสินคา้ 20 

ทรพัยากรมนุษย ์ 4 

เลขานกุาร  4 

ไอที  5 

ธุรการ  14 

รวมทัง้สิน้  212 

ที่มา: ฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ณ วันที่  24 
พฤศจิกายน 2563 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้นการวิจัยครั้งนี ้ คือ พนักงานในระดับปฏิบัติการจนถึงระดับ

ผูจ้ัดการทั้งเพศชายและหญิง โดยไม่รวมผูบ้ริหาร ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ซึ่ง
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของทาโรย่ามาเน่ 
Yamane (1970) ก าหนดระดบัความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัไดไ้ม่เกิน 5% 
จะไดก้ลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาจ านวน 139 คน  และส ารองกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดจะไดจ้ านวนเท่ากบั 11 คน รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 150 คน  

ซึ่งสามารถค านวนไดด้งันี ้
 

n = 
N

1+ Ne2 
 

เมื่อ n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
N แทน ขนาดของประชากรทัง้หมดซึ่งเท่ากบั 212 คน 
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E แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ได ้
 

ค านวนหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร จากประชากร  212 คน ค่าความคลาด
เคลื่อน 5% หรือ 0.05 แทนค่าในสตูร 

 

n = 
212

1+(212)(0.05)2 

 

=  
21,200

153
 

= 138.56  หรือตวัอย่าง 139 

ส าหรับงานวิจัยครั้งนั้ ผู ้วิจัยก าหนดระดับความเชื่อมั่น  95% นั่นคือ ยอมรับให้
คลาดเคลื่อนได ้5% หรือ 0.05 ผูว้ิจัยไดท้ าการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตัวอย่างจานวน 139 ชุด 
เพื่อคน้หาขอ้มูลเชิงปริมาณ และเพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่
สมบูรณ ์จึงไดท้ าการส ารองแบบสอบถามเพิ่ม 11 ชดุ ดงันัน้ กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้ นีจ้ึง
เท่ากบั 150 ชดุดงันี ้

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที ่1 ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ พนักงานในระดับปฏิบัติการจนถึงระดับ
ผูจ้ัดการทั้งเพศชายและหญิง โดยไม่รวมผูบ้ริหาร เพราะเป็นประชากรที่มีอัตราการลาออกมาก
ที่สุด ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างที่จะศึกษาจากแผนกที่สงักดัจ านวน 14 แผนก เนื่องจากแต่ละแผนกมีจ าวนพนักงานไม่
เท่ากนั จึงจ าเป็นตอ้งเทียบบญัญัติไตรยางคเ์พื่อความเหมาะสมของกลุม่ตวัอย่าง โดยใชส้ตูรดงันี ้

 
จ านวนพนกังานในแผนก

จ านวนพนกังานระดบัปฏิบตัิการจนถึงระดบัผูจ้ดัการ
 x จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
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ตาราง 9 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างของพนกังานในระดบัปฏิบติัการจนถึงระดบัผูจ้ดัการ
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง  

แผนก ประชากร (คน) การค านวณ 
จ านวนตัวอย่าง 

(คน) 

การตลาด 3 (3/212)x150 2 

พนกังานขายและผูช้ว่ยพนกังานขาย  51 (51/212)x150 36 

ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์ 7 (7/212)x150 5 

วิจยัและพฒันา  7 (7/212)x150 5 

ประกนัคณุภาพ  5 (5/212)x150 4 

บญัชีและการเงิน  27 (27/212)x150 19 

ซพัพลายเชน   17 (17/212)x150 12 

สาขาตา่งประเทศ 2 (2/212)x150 1 

คลงัสินคา้  46 (46/212)x150 32 

รีแพ็คสินคา้ 20 (20/212)x150 14 

ทรพัยากรมนษุย ์ 4 (4/212)x150 3 

เลขานกุาร  4 (4/212)x150 3 

ไอท ี 5 (5/212)x150 4 

ธุรการ  14 (14/212)x150 10 

รวมทัง้สิน้ 212  150 

ที่มา: ฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ณ วันที่  24 
พฤศจิกายน 2563 

ขั้นที ่2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
โดยเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนพนักงานในแผนกในขัน้ตอนที่ 1 เพื่อเก็บ

แบบสอบถามใหค้รบตามจ านวน 150 กลุม่ตวัอย่าง 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใข้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสรา้งขึน้เพื่อศึกษา ความผูกพันต่อองคก์ร
และคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษา
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และแผนกที่สังกัด โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Close-Ended Response 
Questions) จ านวนทัง้หมด 7 ขอ้ 

ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
ลกัษณะค าถามที่มีค  าตอบใหเ้ลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) ดงันี ้ 

1. เพศชาย  
2. เพศหญิง  
ข้อ 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

ลกัษณะค าถามที่มีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) ขอ้มลูจากฝ่ายทรพัยากร
บคุคลของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ณ วนัที่ 04 มกราคม 2553 ระบุว่า อายตุ ่าสดุของ
พนกังาน คือ 18 ปี และอายสุงูสดุของพนกังาน คือ 61 ปี โดยก าหนดช่วงอายใุนการค านวณดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

          = 
61 – 18

5
 

         = 8.6 หรือ 9 
จาการค านวณอายุของผูต้อบแบบสอบถามขา้งตน้ สามารถแสดงอายุของ

กลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
1. 18 - 26 ปี 
2. 27 - 34 ปี 
3. 35 - 43  ปี 
4. 44 - 52 ปี 
5. 53 ปีขึน้ไป 
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ข้อ 3 สถานภาพ  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ  (Nominal 
Scale) ลกัษณะค าถามที่มีหลายคาตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) ดงันี ้

1. โสด 
2. สมรส 
3. หย่ารา้ง/หมา้ย 

ข้อ 4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal scale) โดยเริ่มระดับรายได้เงินเดือนพนักงานระดับปฏิบัติการเริ่มต้นที่ 15,000 บาท 
สงูสดุที่ 45,000 อา้งอิงจากขอ้มลูฝ่ายทรพัยากรบคุคลของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ณ 
วนัที่ 04 มกราคม 2553 มีลกัษณะค าถามที่มีหลายคาตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) 
ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

           = 
45,000 – 15,000

5
 

         =  6,000 บาท 
ดงันัน้ จึงแบ่งช่วงเงินเดือนที่ใชใ้นแบบสอบถามไดด้งันี ้

1. 15,000 - 20,999 บาท 
2. 21,000 - 27,999 บาท 
3. 28,000 - 33,999 บาท 
4. 34,000 - 39,999 บาท 
5. มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 

ข้อ 5 การศึกษา การศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ลักษณะค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) โดย
ก าหนดช่วงการศกึษาเป็น 3 ช่วง ดงันี ้

1. ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี
2. ระดบัปรญิญาตร ี
3. สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี

ข้อ 6 อายุงาน เป็นระดับการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ(Ordinal Scale) 
ลักษณะค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) โดยระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่มากที่สุด คือ 26 ปี และนอ้ยที่สุด คือ นอ้ยกว่า 1 ปี ขอ้มูลจากฝ่ายทรพัยากรบุคคล
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ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ณ วนัที่ 04 มกราคม 2553 โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานในการค านวณดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

           = 26 – 1

5
 

          = 5 ปี 
ดงันัน้ จึงแบ่งช่วงระยะเวลาในการปฏิบติังาน ที่ใชใ้นแบบสอบถามไดด้งันี ้

1. นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี 
2. 6 - 10 ปี 
3. 11 - 15 ปี 
4. 16 - 20 ปี 
5. 21 ปีขึน้ไป 

ข้อที ่7 แผนกทีสั่งกัด ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal 
Scale) ลกัษณะค าถามที่มีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) ดงันี ้

1. การตลาด 
2. พนกังานขายและผูช้่วยพนกังานขาย  
3. ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์
4. วิจยัและพฒันา  
5. ประกนัคณุภาพ  
6. บญัชีและการเงิน  
7. ซพัพลายเชน   
8. สาขาต่างประเทศ 
9. คลงัสินคา้  
10. รีแพ็คสินคา้ 
11. ทรพัยากรมนษุย ์ 
12. เลขานกุาร  
13. ไอที  
14. ธุรการ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รที่มีความสมัพนัธต่์อความ
ภกัดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเชื่อ การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 2) ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเท
เพื่อองค์กร 3) ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร จ านวน 17 ข้อ เป็น
แบบสอบถามชนิดปลายปิดแบบ Likert Scale และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค 
(Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงันี ้

 

คะแนน   ระดับความคิดเหน็ 

5 คะแนน  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน  เห็นดว้ย 
3 คะแนน  ไม่แน่ใจ 
2 คะแนน  ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 
เกณฑ์การประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ประเมินจากต่อไปนี ้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2550)โดยใชก้ารวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =   
คะแนนสงูสดุ –คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

=   
5 – 1

5
 

=   0.8 

ตาราง 10 เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนค่าเฉลี่ยนของความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความคดิเหน็ของ

พนักงาน 
แปลผล 

4.21 - 5.00 เห็นดว้ยอย่างยิง่ มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัดีมาก 

3.41 - 4.20 เห็นดว้ย มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัด ี

2.61 - 3.40 ไม่แน่ใจ 
มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัปาน
กลาง 

1.81 - 2.60 ไม่เห็นดว้ย มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รในระดบันอ้ย 

1.00 - 1.80 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิง่ มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพันธต่์อ
ความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ งในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อมที่ถูก
ลักษณะและปลอดภัย 3) โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 4) โอกาสใน
ความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน 5) ธรรมนญูในองคก์ร 6) การบูรณาการทางสงัคม 7) ความสมดลุ
ระหว่างชีวิตกบัการท างาน 8) ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม จ านวน 47 ขอ้ เป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิดแบบ Likert Scale และใช้ระดับกสรวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) 
แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงันี ้

 

คะแนน   ระดับความคิดเหน็ 

5 คะแนน  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน  เห็นดว้ย 
3 คะแนน  ไม่แน่ใจ 
2 คะแนน  ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

   
เกณฑ์การประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ประเมินจากต่อไปนี ้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2550)โดยใชก้ารวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =   
คะแนนสงูสดุ –คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     =   
5 – 1

5
 

    =   0.8 
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ตาราง 11 เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
คณุภาพชีวิต 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความคดิเหน็ของ

พนักงาน 
แปลผล 

4.21 - 5.00 เห็นดว้ยอย่างยิง่ มีความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชวีิตในระดบัดีมาก 

3.41 - 4.20 เห็นดว้ย มีความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชวีิตในระดบัดี 

2.61 - 3.40 ไม่แน่ใจ มีความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชวีิตในระดบัปานกลาง 

1.81 - 2.60 ไม่เห็นดว้ย มีความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชวีิตในระดบันอ้ย 

1.00 - 1.80 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิง่ มีความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชวีิตในระดบันอ้ยที่สดุ 
 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษา
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 1) ดา้นพฤติกรรม 2) ดา้นจิตใจ 
3) ดา้นความคงอยู่ 4) ดา้นบรรทดัฐานจ านวน 24 ขอ้ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดแบบ Likert 
Scale และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมี
เกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงันี ้

เกณฑ์การประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ประเมินจากต่อไปนี ้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2550)โดยใชก้ารวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =   
คะแนนสงูสดุ –คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

          =   
5 – 1

5
 

          =   0.8 
 
 
 
 
 
 
 



  73 

ตาราง 12 เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนค่าเฉลี่ยนของความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ภกัดี 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความคดิเหน็ของ

พนักงาน 
แปลผล 

4.21 - 5.00 เห็นดว้ยอย่างยิง่ มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความภกัดีในระดบัดีมาก 

3.41 - 4.20 เห็นดว้ย มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความภกัดีในระดบัดี 

2.61 - 3.40 ไม่แน่ใจ มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความภกัดีในระดบัปานกลาง 

1.81 - 2.60 ไม่เห็นดว้ย มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความภกัดีในระดบันอ้ย 

1.00 - 1.80 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิง่ มีความคดิเห็นเก่ียวกบัคคุวามภกัดีในระดบันอ้ยที่สดุ 

 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย  

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ผูว้ิจยัสรา้งชึน้ โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัต่อไปนี ้

1. ศึกษาขอ้มูลจากต ารา เอกสาร อินเทอรเ์น็ต หรืองานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความ
ผูกพัน คุณภาพชีวิตในการท างาน และความภักดีต่อองค์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม 

2. ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิยจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรที่ศึกษา 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาสรา้งแบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับความ
ผกูพนัต่อองคก์รและคณุภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของพนกังานเอกชน 
กรณีศกึษาบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. น าแบบสอบถามน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้(Wording) และน ามาปรบัปรุงแก้ไขให้
ถกูตอ้งเหมาะสม 

5. น าแบบสอบถามที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดสอบความเชื่อถือได้ โดยน ามา
ทดสอบ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อน า
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบอบถามก่อนน าไปใชจ้ริง โดยใชวิ้ธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α = 
Coefficient of alpha) ของครอนบรัค  Cronbach ด้วยโปรแกรมส า เร็จ รูปทางสถิ ติ  SPSS           
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ค่าแอลผ่าที่ได้แสดงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่
ใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อถือไดม้าก โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรบั
ไดจ้ะมีค่ามากกว่า 0.70 ขึน้ไป กัลยา วานิชยบ์ัญชา (2545) และน าแบบสอบถามไปใชก้ับกลุ่ม
ตวัอย่าง ไดค่้าความเชื่อมั่น ดงันี ้

 
ความผูกพันต่อองคก์ร ค่าความเชื่อมั่น 

ดา้นความเชื่อ การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 0.831 
ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.825 
ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 0.890 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ค่าความเชื่อมั่น 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 0.908 
ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั 0.893 
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล  0.833 
ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน  0.826 
ดา้นธรรมนญูในองคก์ร  0.877 
ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  0.807 
ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน  0.805 
ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม  0.824 

ความจงรักภักดีต่อองคก์ร ค่าความเชื่อมั่น 

ดา้นจิตใจ  0.897 
ดา้นความคงอยู่  0.838 
ดา้นบรรทดัฐาน  0.805 
ดา้นพฤติกรรม  0.827 

 
6. น าแบบสอบถามที่ทดลองใชแ้ลว้มาปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อความสมบูรณ ์จากนัน้

จึงแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จ านวน 150 คน และน าขอ้มูลมาวิเคราะหค่์า
ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ SPSS 

7. ลงรหัส (Coding) ตามที่ก าหนดไว้ส  าหรับการประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ SPSS 
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8. ประมวลผลข้อมูล (Processing) ที่ลงรหัสแล้วน ามาบันทึก โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร ์เพื่อประมวลผลขอ้มลูผ่านโปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป SPSS 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 ตัวอย่าง แลว้น ามาวิเคราะห ์

เพื่อการศึกษาเก่ียวกบัความผูกพันต่อองคก์รและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพันธ์ต่อ
ความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ งในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมขอ้มลูจาก 2 แหลง่ขอ้มลู ดงันี ้ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ไดม้าจากการใชแ้บบสอบถาม  เก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง 150 คน โดยเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผูจ้ัดการของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่งทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยจัดท าแบบสอบถามออนไลนผ์่านทาง Google Form และแจกแบบสอบถามใหก้ับ
กลุม่ตวัอย่างผ่านทางอีเมล ์และ Line กลุม่ของบรษิัท 

3. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ ผลงานวิจัย วารสารทางวิชาการ รวมถึงแหล่งขอ้มูลทางอินเตอรเ์น็ต เพื่อประกอบการ
คน้ควา้และสรา้งแบบสอบถาม 

4. ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มลูเป็นระยะเวลา 1 เดือน 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

หลังจากผูท้  าวิจัยไดร้วบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามเรียบรอ้ยแล้ว 
ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนินการจดักระท าขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของการ
ตอบแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก  

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบรอ้ย มาลงรหัสโดย
แบ่งเป็นกลุม่ตามตวัแปรที่ไดศ้กึษาตามที่ไดก้ าหนดไว ้

3. การประมวลผลขอ้มูล (Processing) ที่ลงรหัสแลว้น ามาบันทึกโดยใชเ้ครื่อง
คอมพิวเตอร ์เพื่อการประมวลผลขอ้มลูซึ่งใชโ้ปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป SPSS เพื่อวิเคราะหข์อ้มลูเชิง
พรรณนาและเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) มีดังนี ้

ส่วนที่ 1 เก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และแผนกที่สงักัด โดยใชค่้ารอ้ยละ (Percentage) 
และค่าเฉลี่ย (Mean) ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร  ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร  และดา้นความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชน
ของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง แบ่งเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ รายไดแ้ละประโยชนต์อบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอ สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสงัคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคม โดยใช้
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัการวิเคราะห์
ขอ้มลูของแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นความคงอยู่ ดา้นบรรทัดฐาน 
และด้านพฤติกรรม โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) มีดังนี ้
เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชเ้ครื่องมือการวิเคราะหผ์ลทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดงันี ้

1. พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตรแ์ตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-way Analysis of Variance (One-Way 
ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน 
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2. พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) ใน
การทดสอบสมมติฐาน 

3. พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ 
Independent t-test และ One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

4. ความผูกพันต่อองคก์รมีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชส้ถิติ 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 

5. ความผูกพันต่อองคก์รมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 

6. คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติพืน้ฐาน โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

1. ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis) 
1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยใชส้ตูร กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2558) 

 

P = 
𝑓𝑥100

𝑛
 

 
เมื่อ  P แทน ค่ารอ้ยละ 
                 ƒ แทน ความถ่ีที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 
                 n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 
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�̅� = 
∑ 𝑥

𝑛
 

 

เมื่อ  �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 

                 ∑ 𝑥  แทน ผลรวมของค่าที่ตอ้งการหา 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสู้ตร (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2558) 

S.D. = √
𝑛 ∑ 𝑥2 –(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 
เมื่อ  S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
                   X แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 
                    n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

                    ∑ 𝑥2 แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

                    (∑ 𝑥)2แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดตวัยกก าลงัสอง 
2. สถิติที่ใชห้าคุณภาพของแบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliable) ของ

แบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า(α = Coefficient of alpha) ของครอนบรัค 
(Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

 

𝛼 = 
kCovariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(k−1)Covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 
เมื่อ k แทน จ านวนค าถาม 

 Covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่ า เฉลี่ ยของค่ าแปรปรวนร่วม
ระหว่างค าถาม 

 
Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

แทน  ค่ า เฉลี่ ยของค่าแปรปรวนของ
ค าถาม 

 



  79 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช๎สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เป็นสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย เพื่อสรุปผลอา้งอิงไปยังประชากรของการศึกษาครัง้นีจ้ะตัง้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยสถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐานมีดงัต่อไปนี ้

3.1 ค่า t-test กรณีที่ประชากรมีการแจกแจงใกล้เคียงปกติ ไม่ทราบค่าความ
แปรปรวนแต่ละประชากร และตวัอย่างมีขนาดเล็ก (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 เท่ากนั (𝜎1
2 =  𝜎2

2)  
 

t = 
�̅�1− �̅�2

√
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
+ [

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

 
โดยที่ Degree of freedom (df) = n1 +  n2 − 2 

3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 ไม่เท่ากนั (𝜎1
2  ≠  𝜎2

2)  
 

t = 
�̅�1 − �̅�2  

√
S1 

2

𝑛1
+ 

𝑆2
2

𝑛2

 

โดยที่ Degree of freedom (df) = 
[

S1 
2

n1
 +

𝑆2
2

𝑛2
]

2

 

[
S1 

2

n1
]

2

n1−1
 + 

[
S2 

2

n2
]

2

n2−1

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เมื่อ t แทน ค่าสถิติใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

 �̅�1 แทน ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

 �̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 2 
 S1 

2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 
 𝑆2

2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 2 
 n1 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 
 n2 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 2 
 df แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (n1+n2-2) 
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3.2 สถิ ติการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป (กัลยา 
วานิชยบ์ัญชา, 2558)ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจาก
ตาราง Homogeneity of Variances ถ้าพบความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่ม จะทดสอบความ
แตกต่างดว้ยค่าF-Test แต่ถา้ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันทุกกลุ่ม จะทดสอบความแตกต่างดว้ย
ค่า Brown-Forsythe มีสตูรดงันี ้

3.2.1 ค่า F-Test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่โดยมีค่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่ม (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558)ซึ่งมี
สตูรการค านวณ ดงันี ้

ตาราง 13 ค่าความแปรปรวน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F 

ระหว่างประชากร k - 1 SSb =  ∑
Ti

2

ni
− 

T2

n

k

i=1

  𝑀𝑆𝑏 = 
𝑆𝑆𝑏

𝑘−1
 MSb

MSw
 

  ภายในประชากร n - k SSw = ∑ ∑ Xij
2 − 

Ti
2

ni

n1
j=1

k
i=1   𝑀𝑆𝑤 = 

𝑆𝑆𝑤

𝑛−𝑘
 

รวม n - 1 SSw = ∑ ∑ Xij
2 − 

Ti
2

𝑛

n1
j=1

k
i=1  

    

 

F = 
MSb

MS
 

 
 

เมื่อ k แทน จ านวนประชากรที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 

 n แทน จ านวนตัวอย่างทัง้สิน้ที่เลือกมาจากประชากร
ทกุประชากร 

 n1 แทน จ านวนตวัอย่างที่เลือกมาจากประชากร i 
 Xij แทน ค่าสังเกตซึ่งไดจ้ากตัวอย่างที่ j ที่เลือกมาจาก

ประชากรที่ i 
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 Ti แทน ผลรวมของค่าสังเกตจากตัวอย่างที่ เลือกมา
จากประชากรท่ี i 

 T  แทน ผลรวมของค่าสังเกตจากตัวอย่างที่ เลือกมา
จากประชากรทกุประชากร 

 SSb แทน ผลรวมก าลังสองภายในประชากร (Within 
Sum of Square) 

 k – 1 แทน องศาแห่งความเป็นอิสระของภายในประชากร 
 SSw แทน ผลรวมก าลังสองภายในประชากร (Within 

Sum of Square) 
 n – k แทน องศาแห่งความเป็นอิสระของภายในประชากร 

 MSb แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
(Mean Square between groups) 

 MSw  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
(Mean Square Within groups)  

 F แทน ค่าสถิติที่ใชเ้ปรียบเทียบกับค่าวิกฤตจากการ
แจกแจงแบบ F เพื่อทราบนยัส าคญั 

 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจะใชท้ดสอบความแตกต่างราย
คู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2558) ดงันี ้

เมื่อ 𝑛𝑖  ≠ 𝑛𝑗  LSD = t1 – 
α

2
−n−k√𝑀𝑆𝐸 [

1

𝑛𝑖
+  

1

𝑛𝑗
 ] 

เมื่อ 𝑛𝑖  = 𝑛𝑗  LSD = t1 – 
α

2
−n−k√

2𝑀𝑆𝐸

𝑛𝑖
 

 

โดยที่ 𝑑𝑓𝑤  = n – k 
 

LSD แทน 
ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุ่ม
ที่ i และ j 

MSE แทน ค่า Mean Square Error (MSw) 
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𝑘 แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 

𝑛 แทน จ านวนขอ้มลูตวัอย่างทัง้หมด 

α แทน ค่าระดบันยัส าคญัที่ก าหนด 

𝑛𝑖  แทน ค่าจ านวนหน่วยตวัอย่างในกลุม่ที่ 1 

𝑛𝑗  แทน ค่าจ านวนหน่วยตวัอย่างในกลุม่ที่ 2 
 

3.2.2 ค่า Brown-forsythe (𝛽) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากนั (Hartung, 2001) มีสตูร ดงันี ้

β = 
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

 

โดยค่า  MSw = ∑ (1 −  
𝑛𝑗

𝑁
) 𝑆1

2𝑘
𝑖=1  

 

เมื่อ β แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown – forsythe 

 MSb แทน 
ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
(Mean Square between group) 

 MSw แทน 
ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
(Mean ส าหรบั Square Within groups) 
ส าหรบั Brown – forsythe 

 k แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 nj แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 N แทน ขนาดของประชากร 
 Si

2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการ

ทดสอบเป็นรายคู่เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่าง โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตสุิงห,์ 2543) มีสตูร
ดงันี ้

t = 
x̅𝑖− x̅j

MSw(
1

ni
 + 

1

nj
 )
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เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t – distreibution 

 MSw แทน 
ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
(Mean Square Within groups) ส าหรบั 
Brown – forsythe 

 xi  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i 

 xj  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j 

 ni  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i 

 nj แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ 
 
3.3 สถิ ติสหสัมพัน ธ์อย่ างง่ ายของเพี ยร์สัน  (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ใชท้ดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกัน เป็นค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวั ท่ีแต่ละตวัต่างมีระดบัการวดัของขอ้มลูท่ีแตกต่างกัน 
โดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

 

𝑟𝑥𝑦 = 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2]
 

 

เมื่อ  𝑟xy  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์

 n  แทน จ านวนคนหรือกลุม่ตวัอย่าง 

 ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนของตวัแปร x 
 ∑ y  แทน ผลรวมของผลคณูของคะแนนตวัแปร y 
 ∑ xy  แทน ผลรวมของผลคณูของคะแนนตวัแปร x และ y 
 ∑ x2  แทน ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนตวัแปร x 
 ∑ y2  แทน ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนตวัแปร y 

 
โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธจ์ะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ความหมายของ r 

มีดงันี ้
1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันขา้ม 

คือ ถา้ x เพิ่ม y จะลด แต่ถา้ x ลด y จะเพิ่ม 
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2 ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนั คือ 
ถา้ x เพิ่ม y เพิ่ม แต่ถา้ x ลด y จะลด 

3. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั และมีความสมัพนัธก์นัมาก 

4. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม และมีความสมัพนัธก์นัมาก 

5. ค่า r เขา้ใกล ้0 แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธก์นันอ้ย 
6. ค่า r เท่ากบั 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ ความหมาย 
0.81 – 1.00 มีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก 
0.61 – 0.80 มีความสมัพนัธร์ะดบัสงู 
0.41 – 0.60 มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
0.21 – 0.40 มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า 
0.01 – 0.20 มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก 

0.00 ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยัเรื่อง “ความผูกพนัต่อองคก์รและคณุภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพนัธต่์อ
ความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ งในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลและแปลผลของความหมายการวิเคราะห์
ขอ้มลู โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละตวัแปรต่างๆ ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

n  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

Min แทน  ค่าต ่าสดุ 

Max แทน  ค่าสงูสดุ 

�̅� แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 

S.D. แทน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

SS แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

MS  แทน  ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 

df  แทน  ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

t แทน  ค่าที่ใชพ้ิจารณา T - Distribution 

r แทน  ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 

F แทน  ค่าที่ใชพ้ิจารณา F - Distribution 

Sig. แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

LSD แทน  Least Significant Difference 

H0 แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

H1 แทน   สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

* แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

** แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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การน าเสนอผลกรวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลในงานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะห์

และน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายโดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 
สว่นตามล าดบัดงันี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระ

การศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อายงุานและแผนกที่สงักดั 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และ
ความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน แบ่งออกเป็น 8 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย โอกาส
ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญใน
องค์กร การบูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้อง
สมัพนัธส์งัคม 

ตอนที่  4 แบบสอบถามเก่ียวกับความภักดี แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
พฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นความคงอยู่ 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาณเพ่ือทดสอบสมติฐาน 
สมมติฐานที่  1 การวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่ อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิ ติ 

Independent t-test และ One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) โดยพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะด้าน
ประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั  

สมมติฐานที่  2 การวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่ อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิ ติ 
Independent t-test และ One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) โดยพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะด้าน
ประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั  

สมมติฐานที่  3 การวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่ อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิ ติ 
Independent t-test และ One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) โดยพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีลักษณะด้าน
ประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั  
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สมมติฐานที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient โดยความผูกพนัต่อองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ งในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 5 การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient โดยความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความ
ภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 6 การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient โดยคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อ
ความภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะข้อมูล 
ส่วนที ่1 ผลการข้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานะ 
การศกึษา ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน อายงุานและแผนกที่สงักดั 

ตาราง 14 จ านวนและค่ารอ้ยและเก่ียวกบัขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 63 42.0 
 หญิง 87 58.0 

 รวม 150 100 

อายุ   
 18 - 26 ปี 26 17.3 
 27 - 34 ปี 65 43.3 
 35 - 43 ปี 40 26.7 
 44 - 52 ปี 17 11.3 
 53 ปีขึน้ไป 2 1.3 

 รวม 150 100 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพ   

 โสด 104 69.3 
 สมรส 44 29.3 

 หย่ารา้ง/หมา้ย 2 1.3 

 รวม 150 100 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน   
 15,000 - 20,999 บาท 67 44.7 
 21,000 - 27,999 บาท 38 25.3 
 28,000 - 33,999 บาท 14 9.3 
 34,000 - 39,999 บาท 10 6.7 
 มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 21 14.0 

 รวม 150 100 

การศึกษา   
 ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 67 44.7 
 ระดบัปรญิญาตรี 72 48.0 
 สงูกว่าระดบัปรญิญาตรี 11 7.3 

 รวม 150 100 

อายงุาน   
 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี 75 50.0 

 6 - 10 ปี 48 32.0 
 11 - 15 ปี 17 11.3 

 16 - 20 ปี 3 2.0 
 21 ปีขึน้ไป 7 4.7 

 รวม 150 100 
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ตารางที่ 14 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

แผนกที่สงักดั   

 การตลาด 2 1.3 
 พนกังานขายและผูช้่วยพนกังงานขาย 36 24.0 

 ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์ 5 3.3 
 วิจยัและพฒันา 5 3.3 

 ประกนัคณุภาพ 4 2.7 
 บญัชีและการเงิน 19 12.7 

 ซพัพลายเชน 12 8.0 
 สาขาต่างประเทศ 1 0.7 

 คลงัสินคา้ 32 21.3 
 รีแพ็คสินคา้ 14 9.3 

 ทรพัยากรมนุษย ์ 3 2.0 
 เลขานกุาร 3 2.0 

 ไอที 4 2.7 
 ธุรการ 10 6.7 

 รวม 150 100 

 
จากตาราง 14 จ านวนและค่ารอ้ยและเก่ียวกับขอ้มูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ าแนกตามผลการวิเคราะหข์อ้มูลปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ตามเพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน การศึกษา อายุงานและแผนกที่สงักัดของผูต้อบแบบสอบถามที่ใชเ้ป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยัครัง้นีม้ีจ  านวน 150 คน โดยแจกแจงความถ่ีและค่ารอ้ยละไดด้งันี ้

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 87 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 58 และเพศชาย จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42 

อาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายอุยู่ในช่วง 27 - 34 ปี จ านวน 
65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.3 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ี่มีอายุในช่วง 35 - 43 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ย
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ละ 26.7 อายุในช่วง 18 - 26 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.3 อายุในช่วง 44 - 52 ปีจ านวน 
17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.3  และอาย ุ53 ปีขึน้ไป จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.3 ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 
104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 69.3 รองลงมาไดแ้ก่ สมรส จ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.3 และหย่า
รา้ง/หมา้ย จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.3ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 15,000 - 20,999 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.7 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ี่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 21,000 - 27,999 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.3 ผูท้ี่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.0 ผูท้ี่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 28,000 - 33,999 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.3 และผูท้ี่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 34,000 - 39,999 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.7 ตามล าดบั 

การศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.0 รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 67 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 44.7 และสงูกว่าระดบัปรญิญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.3 ตามล าดบั 

อายุงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในปฏิบติังานนอ้ย
กว่าหรือเท่ากับ 5 ปี จ านนวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50 รองลงมาได้แก่ ผูท้ี่มีอายุงาน 6 - 10 ปี 
จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.0 ผูท้ี่มีอายุงาน 11 – 15 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 
ผูท้ี่มีอายุงาน 21 ปีขึน้ จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.7 และผูท้ี่มีอายุงาน 16 -20 ปี จ านวน 3 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั 

แผนกที่สังกัด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดแผนกพนักงาน
ขายและผูช้่วยพนกังงานขาย จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.0 รองลงมาไดแ้ก่ แผนกคลงัสินคา้
จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.3 แผนกบญัชีและการเงิน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 
แผนกรีแพ็คสินคา้ จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.3 แผนกซพัพลายเชน จ านวน 12 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 8.0 แผนกธุรการ จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.7 แผนกผูจ้ัดการผลิตภัณฑ์และแผนก
วิจยัและพฒันา จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 แผนกประกนัคณุภาพและไอที จ านวน 4 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 2.7 แผนกทรพัยากรมนุษยแ์ละเลขานุการ จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.0 แผนก
การตลาด จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.3 และแผนกสาขาต่างประเทศ จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 0.7 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามที่วัดเก่ียวกับความผูกพัน ต่อ
องคก์รของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
แบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ดา้นความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมี
ความสัมพันธ์ น าเสนอในรูปแบบการค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
(Standard Deviation) ดงันี ้

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐานของความผกูพนัต่อองคก์รจ าแนกเป็นรายดา้น 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
ระดับความผูกพัน 

Mean S.D. แปลผล 
ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร  

4.08 0.486 มาก 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 4.25 0.454 มากที่สดุ 

ความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์ร 

3.93 0.642 มาก 

รวม 4.09 0.448 มาก 

 

จากตาราง 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันต่อองค์กรโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทเพื่อองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองคก์รในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 รองลงมาคือ ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร และดา้นความ
ปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รโดยมีความผูกพนั โดยมีความผูกพนัในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 และ 3.93ตามล าดบั 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐานของความผกูพนัจ าแนกเป็นรายขอ้ 

ความผูกพันต่ององคก์ร 
ระดับความผูกพัน 

Mean S.D. แปลผล 
ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและ
ค่านิยมองคก์ร 

   

1.ท่านยอมรบันโยบาย เปา้หมายและค่านิยมของ
บรษิัท 

4.07 0.625 มาก 

2.ท่านเชื่อมั่นในการบรหิารงานของผูบ้ริหาร 4.17 0.670 มาก 

3.ท่านยินดีที่จะปฎิบติัตามกฎระเบียบของบรษิัท 4.27 0.564 มากที่สดุ 

4.ความส าเรจ็ของบริษัทสว่นหนี่งมีผลมาจากการ
ท างานของท่าน 

4.12 0.644 มาก 

5.ท่านคิดว่าบรษิัทมีเปา้หมายและกลยทุธก์าร
ด าเนินงานที่ชดัเจน สามารถน าไปสูผ่ลส าเรจ็ใน
การปฏิบติังาน 

4.03 0.670 มาก 

6.ท่านมีความรูส้กึว่าเปา้หมายของท่านและ
องคก์รเหมือนกนั 

3.80 0.666 มาก 

รวม 4.08 0.486 มาก 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร    

7.ท่านตัง้ใจปฎิบติังานอย่างเติมที่เพื่อท างานให้
บรษิัท 

4.39 0.542 มากที่สดุ 

8.ท่านเต็มใจท างานในวนัหยุดหรือท างาน
ลว่งเวลา หากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งพึ่งพางาน
ของท่าน 

4.07 0.730 มาก 

9.ท่านรูส้กึมีความสขุเมื่อสามารถท างานไดส้  าเรจ็ 4.45 0.574 มากที่สดุ 

10.เมื่อพบอปุสรรคในการท างานท่านจะสามารถ
แกไ้ขปัญหาจนได ้

4.25 0.604 มากที่สดุ 

11.ท่านมีสว่นรว่มในกิจกรรมของบรษิัทตาม
บทบาทของตนอย่างเต็มที 

4.11 0.619 มาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
ระดับความผูกพัน 

Mean S.D. แปลผล 
12.ท่านยินดีปฏิบติัหนา้ที่แทนเพื่อนรว่มงานที่มี
ความจ าเป็นตอ้งลาหยุดงาน 

4.23 0.533 มากที่สดุ 

รวม 4.25 0.454 มากทีสุ่ด 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์ร 

   

13.ท่านรูส้กึภาคภมูิใจที่ไดเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึ่ง
ของบรษิัทแห่งนี ้

4.11 0.619 มาก 

14.ท่านจะบอกเพื่อน ครอบครวัและคนรูจ้กัว่า
ท่านท างานที่บรษิัทแห่งนี ้

4.09 0.802 มาก 

15.ท่านคิดว่าบริษัทปฎิบติักบัท่านเสมือนเป็น
สมาชิกในครอบครวั 

3.79 0.832 มาก 

16.ท่านคิดว่าการตดัสินใจในการท างานที่บริษัท
แห่งนีเ้ป็นการตดัสินใจที่ถกูตอ้ง 

4.01 0.665 มาก 

17.ท่านไม่สนใจค าเชิญชวนของคนอ่ืนใหไ้ป
ท างานที่อ่ืน 

3.67 0.863 มาก 

รวม 3.93 0.642 มาก 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหค์วามผกูพนัต่อองคก์ร แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 
และดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐานดงันี ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อและการ

ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อศึกษา
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เป็นรายขอ้ พบว่า ระดับความผูกพันที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด ไดแ้ก่ 
ท่านยินดีที่จะปฎิบติัตามกฎระเบียบของบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และมีความคิดเห็นในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ท่านเชื่อมั่นในการบริหารงานของผูบ้ริหาร ความส าเร็จของบรษิัทส่วนหนึ่ งมีผลมาจาก
การท างานของท่าน ท่านยอมรบันโยบาย เป้าหมายและค่านิยมของบริษัท ท่านคิดว่ าบริษัทมี
เป้าหมายและกลยุทธก์ารด าเนินงานที่ชดัเจนสามารถน าไปสู่ผลส าเรจ็ในการปฏิบติังาน และท่าน
มีความรูส้ึกว่าเป้าหมายของท่านและองคก์รเหมือนกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 4.12 4.07 4.03 
และ 3.80ตามล าดบั 

ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทเพ่ือองคก์ร 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อ

องคก์ร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดับ
ความผูกพันที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด ไดแ้ก่  ท่านรูส้ึกมีความสุขเมื่อ
สามารถท างานไดส้  าเร็จ ท่านตัง้ใจปฎิบติังานอย่างเติมที่เพื่อท างานใหบ้ริษัท เมื่อพบอปุสรรคใน
การท างานท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาจนได ้และท่านยินดีปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อนร่วมงานที่มี
ความจ าเป็นตอ้งลาหยุดงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 4.39 4.25 และ 4.23ตามล าดับ และมีความ
คิดเห็นในระดับมาก ไดแ้ก่ ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทตามบทบาทของตนอย่างเต็มที 
ท่านเต็มใจท างานในวนัหยดุหรือท างานลว่งเวลา หากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งพึ่งพางานของท่าน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 และ 4.07ตามล าดบั 

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความผูกพนัดา้นความปรารถนาในการด ารง

ความเป็นสมาชิกองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ระดบัความผกูพนัที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านรูส้กึภาคภมูิใจ
ที่ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแห่งนี ้ท่านจะบอกเพื่อน ครอบครวัและคนรูจ้กัว่าท่านท างานที่
บริษัทแห่งนี ้ท่านคิดว่าการตดัสินใจในการท างานที่บรษิัทแห่งนีเ้ป็นการตดัสินใจที่ถูกตอ้ง ท่านคิด
ว่าบริษัทปฎิบติักับท่านเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครวั ท่านไม่สนใจค าเชิญชวนของคนอ่ืนใหไ้ป
ท างานที่อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 4.09 4.01 3.79 และ 3.67ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามที่วดัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูก
ลักษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ด้านโอกาสใน
ความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ดา้นธรรมนูญในองคก์ร ดา้นการบูรณาการทางสงัคม ดา้นความ
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สมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม น าเสนอในรูปแบบการค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ดงันี ้

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐานของคณุภาพชีวิตในการท างานจ าแนกเป็นราย
ดา้น 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

Mean S.D. แปลผล 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 3.45 0.739 มาก 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั 4.12 0.631 มาก 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บคุคล 

3.90 0.567 มาก 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน 4.00 0.570 มาก 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 3.82 0.671 มาก 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  4.01 0.590 มาก 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 3.88 0.554 มาก 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 3.88 0.623 มาก 

รวม 3.88 0.484 มาก 

 
จากตาราง 17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน

โดยรวมอยู่ ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ  3.88 เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
สภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการท างานใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านโอกาสใน
ความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  ดา้นความ
สมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพันธส์งัคม ดา้นธรรมนูญในองคก์ร ดา้น
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 4.01 4.00 3.90 3.88 3.88 3.82 และ 
3.45ตามล าดบั 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐานของคณุภาพชีวิตในการท างานจ าแนกเป็นรายขอ้ 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

Mean S.D. แปลผล 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม    

1.เงินเดือนที่ท่านไดร้บัมีความเหมาะสมกบัหนา้ที่
ที่รบัผิดชอบ 

3.40 0.786 ปานกลาง 

2.ค่าตอบแทนที่ท่านไดร้บัเพียงพอส าหรบัรายจ่าย
ของท่าน 

3.25 0.794 ปานกลาง 

3.ท่านพงึพอใจกบัการปรบัเงินเดือนและ
สวสัดิการที่บริษัทจดัหาให ้เช่น ประกนัสงัคม 
ประกนักลุม่ กองทนุ เป็นตน้ 

3.42 0.907 มาก 

4.บรษิัทใหผ้ลตอบแทน เงินเดือนและสวสัดิการท่ี
เป็นธรรม 

3.48 0.895 มาก 

5.ท่านไดร้บัการประเมินผลการปฎิบติังาน
ประจ าปีอย่างยุติธรรม 

3.67 0.863 มาก 

6.ท่านไดร้บัค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนขององคก์รอ่ืนที่มี
ลกัษณะคลา้ยกนั  

3.47 0.825 มาก 

รวม 3.45 0.739 มาก 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั    

7.สถานที่มีการแบ่งพืน้ที่การท างานเป็นสดัสว่น
อย่างเหมาะสม 

4.02 0.798 มาก 

8.มีสถานที่ท างานที่ความปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรพัยส์ิน 

4.16 0.724 มาก 

9.มีอปุกรณ ์เครื่องใชท้ี่อ  านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

4.11 0.743 มาก 

10.สถานที่ท างานมีความสะอาดและถกู
สขุลกัษณะ 

4.22 0.722 มากที่สดุ 
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ตางราง 18 (ต่อ) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

Mean S.D. แปลผล 
11.สถานที่ท างานมีมาตราการณป์อ้งกนัการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัหรือโรคระบาดอย่าง
เหมาะสม เช่น โรคโควิด-19 

4.22 0.713 มากที่สดุ 

12.บรรยากาศการท างานในหน่วยงานของท่าน 
สง่ผลใหท้่านมีสขุภาพจิตที่ดี  

4.07 0.825 มาก 

13.เพื่อนรว่มงานของท่านสรา้งบรรยากาศที่ดีใน
การท างานเสมอ  

4.08 0.840 มาก 

รวม 4.12 0.631 มาก 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บคุคล 

   

14.บรษิัทมีการจดัอบรม พฒันาความรู ้
ความสามารถของพนกังานอยู่เสมอ 

3.63 0.839 มาก 

15.งานที่ปฎิบติัตรงกบัความรูค้วามสามารถของ
ท่าน 

3.91 0.679 มาก 

16.งานที่ปฎิบติัมีความหลากหลาย ท าใหท้่านมี
ความรูค้วามสามารถมากขึน้ 

3.99 0.709 มาก 

17.ท่านมีอิสระในการน าความรู ้ความสามารถมา
ใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มที่ 

3.97 0.665 มาก 

18.ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฎิบติังานที่ใชค้วามรู้
ความสามารถเพิ่มขึน้ 

3.99 0.608 มาก 

รวม 3.90 0.567 มาก 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน    

19.บรษิัทมีความมั่นคงและมีความเติบโต 4.22 0.703 มากที่สดุ 

20.บรษิัทเป็นที่รูจ้กัและมีชื่อเสียงในอตุสาหกรรม
เดียวกนั 

4.32 0.594 มากที่สดุ 
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ตางราง 18 (ต่อ) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

Mean S.D. แปลผล 
21.ท่านปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะโดน
โยกยา้ย สบัเปลี่ยนหนา้ที่ หรือใหล้าออกจากงาน
ดว้ยความไม่เป็นธรรม 

3.87 0.762 มาก 

22.ท่านมีความพงึพอใจในต าแหน่งที่ปฎิบติัอยู่ใน
ขณะนี ้

3.99 0.655 มาก 

23.บรษิัทนีจ้ะท าใหท้่านมีความกา้วหนา้ในหนา้ที่
การงานที่สงูขึน้ 

3.73 0.827 มาก 

24.พนกังานที่มีความสามารถทกุคนมีโอกาสได้
เลื่อนต าแหน่ง 

3.89 0.782 มาก 

รวม 4.00 0.570 มาก 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร    

25.เพื่อนรว่มงานของท่านใหค้วามเคารพในสิทธิ
สว่นบุคคลไม่กา้วก่ายในเรื่องสว่นตวัของท่านที่ไม่
เก่ียวขอ้งกบัการท างาน 

3.98 0.737 มาก 

26.ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีการบรหิารงานที่
โปรง่ใส มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

3.75 0.861 มาก 

27.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านใหค้วามเสมอภาคใน
การท างานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทกุคนอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั 

3.91 0.802 มาก 

28.ท่านมีอิสระในการที่จะปฏิเสธงานที่ไดร้บั
มอบหมาย ซึ่งท่านคิดว่าไม่เหมาะกบั
ความสามารถของท่านหรือเป็นงานที่นอกเหนือ
ขอบเขตความรบัผิดชอบ 

3.65 0.882 มาก 

29.บรษิัท ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานของ
ท่านยอมรบัความขดัแยง้ทางความคิด 

3.81 0.748 มาก 
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ตางราง 18 (ต่อ) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

Mean S.D. แปลผล 

รวม 3.82 0.671 มาก 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม    

30.ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้ าปรกึษา
และเป็นกนัเอง 

4.06 0.735 มาก 

31.ท่านสามารถรว่มงานกบัเพื่อนรว่มงานไดเ้ป็น
อย่างดี 

4.31 0.634 มากที่สดุ 

32.ท่านไดร้บัความรว่มมือที่ดีจากเพื่อนรว่มงาน
แผนกอ่ืน 

4.03 0.649 มาก 

33.แผนกของท่านเปิดโอกาสใหท้กุคนมีสว่นรว่ม
ในการแสดงความคิดเห็น และรว่มแกไ้ขปัญหาใน
การปฎิบติังาน 

4.07 0.696 มาก 

34.บคุคลากรในบรษิัทท างานรว่มกนัเป็นทีม โดย
ไม่มีการแบ่งพรรคพวก 

3.77 0.921 มาก 

35.หน่วยงานของท่านมีการจดักิจกรรมเพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีภายในหน่วยงาน  

3.81 0.932 มาก 

36.เพื่อนรว่มงานใหเ้กียรติและยอมรบัใน
ศกัยภาพของกนัและกนั 

4.01 0.760 มาก 

รวม 4.01 0.590 มาก 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน    

37.ท่านสามารถท างานที่รบัผิดชอบเสรจ็ทนั
ภายในเวลาที่ก าหนด 

3.99 0.645 มาก 

38.ท่านสามารถแบ่งเวลาเรื่องงานกบัเรื่องสว่นตวั
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.11 0.725 มาก 

39.ท่านมกัรูส้กึกงัวลเก่ียวกบัการท างาน แมว้่า
ท่านจะอยู่ในช่วงพกัผ่อนหรือใชเ้วลาสว่นตวั 

3.37 1.178 ปานกลาง 
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ตางราง 18 (ต่อ) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

Mean S.D. แปลผล 
40.ท่านมีเวลาพกัผ่อนอย่างเพียงพออย่างนอ้ย 7-
8 ชั่วโมง 

3.98 0.798 มาก 

41.ปรมิาณงานที่ท่านไดร้บัมอบหมายเหมาะสม 
ท าใหท้่านมีสมดลุระหว่างชีวิตในการท างานและ
ชีวิตสว่นตวั 

3.83 0.849 มาก 

42.งานประจ าของท่านไม่เป็นอปุสรรคต่อการ
ด าเนินชีวิตครอบครวั หรือชีวิตสว่นตวัของท่าน 

4.00 0.794 มาก 

43.ท่านมีเวลาว่างที่จะพบปะสงัสรรคก์บัคนรกั
เพื่อนและญาติ 

3.90 0.817 มาก 

รวม 3.88 0.554 มาก 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม    

44.ท่านคิดว่าองคก์รของท่านใหค้วามรว่มมือกบั
ชมุชนในการท ากิจกรรมเพื่อเป็น
สาธารณประโยชน ์

3.79 0.735 มาก 

45.ท่านรูส้กึว่าองคก์รของท่านมีการด าเนินการ
โดยค านึงถึงประโยชนข์องสงัคม 

3.84 0.760 มาก 

46.ท่านเห็นดว้ยและสนบัสนุนนโยบายของบริษัท
ดา้นการช่วยเหลือและพฒันาสงัคม 

4.01 0.650 มาก 

47.ท่านมีสว่นรว่มในกิจกรรมที่บรษิัทจดัขึน้
ประโยชนข์องสงัคม 

3.87 0.726 มาก 

รวม 3.88 0.623 มาก 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพชีวิตในการท างาน แบ่งออกเป็น 8 ดา้น 

ไดแ้ก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 
ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและมั่นคงใน
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งาน ดา้นธรรมนูญในองคก์ร ดา้นการบูรณาการทางสังคม ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน และดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะหค่์าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐานดงันี ้

ด้านค่าตอบแทนทีเ่พียงพอและยุติธรรม 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นค่าตอบแทนที่

เพียงพอและยติุธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.45 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมาก  ไดแ้ก่ ท่านไดร้บั
การประเมินผลการปฎิบัติงานประจ าปีอย่างยุติธรรม  บริษัทให้ผลตอบแทน เงินเดือนและ
สวสัดิการที่เป็นธรรม ท่านไดร้บัค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนขององคก์ร
อ่ืนที่มีลักษณะคลา้ยกัน ท่านพึงพอใจกับการปรบัเงินเดือนและสวัสดิการที่บริษัทจัดหาให้ เช่น 
ประกนัสงัคม ประกนักลุ่ม กองทุน เป็นตน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 3.48 3.47 และ 3.42ตามล าดบั 
และมีความคิดเห็นระดับปานกลาง คือ เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับหน้าที่ที่
รบัผิดชอบ และค่าตอบแทนที่ท่านไดร้บัเพียงพอส าหรบัรายจ่ายของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
และ 3.25ตามล าดบั 

ด้านสภาพแวดล้อมทีถู่กลักษณะและปลอดภัย 
ผู้ต อบแบบสอบถามมี ระดับ คุณ ภาพ ชี วิ ต ในการท า งานด้าน

สภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อ
ศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดับมากที่สุด ไดแ้ก่ สถานที่ท างานมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ สถานที่ท างานมีมาตรา
การณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัหรือโรคระบาดอย่างเหมาะสม  เช่น โรคโควิด-19 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 และมีความคิดเห็นระดับมาก คือ มีสถานที่ท างานที่ความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรพัยส์ิน มีอุปกรณ ์เครื่องใชท้ี่อ  านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน เพื่อนร่วมงานของท่าน
สรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างานเสมอ บรรยากาศการท างานในหน่วยงานของท่าน ส่งผลใหท้่าน
มีสขุภาพจิตที่ดีและสถานที่มีการแบ่งพืน้ที่การท างานเป็นสดัสว่นอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.16 4.11 4.08 4.07 และ 4.02ตามล าดบั 

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการ

พฒันาขีดความสามารถของบคุคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 เมื่อศึกษาเป็น
รายขอ้ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมาก 
ไดแ้ก่ ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฎิบัติงานที่ใชค้วามรูค้วามสามารถเพิ่มขึน้  งานที่ปฎิบัติมีความ
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หลากหลาย ท าใหท้่านมีความรูค้วามสามารถมากขึน้ ท่านมีอิสระในการน าความรู ้ความสามารถ
มาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มที่ งานที่ปฎิบติัตรงกบัความรูค้วามสามารถของท่าน และบรษิัท
มีการจัดอบรม พัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 3.99 
3.97 3.91 และ 3.63ตามล าดบั 

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสใน

ความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 เมื่อศกึษาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
ได้แก่ บริษัทเป็นที่ รูจ้ักและมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทมีความมั่นคงและมีความ
เติบโต มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 และ 4.22ตามล าดบั และมีความคิดเห็นระดบัมาก คือ ท่านมีความ
พึงพอใจในต าแหน่งที่ปฎิบัติอยู่ในขณะนี ้ พนักงานที่มีความสามารถทุกคนมีโอกาสได้เลื่อน
ต าแหน่ง ท่านปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งกังวลว่าจะโดนโยกยา้ย สบัเปลี่ยนหนา้ที่ หรือใหล้าออกจาก
งานดว้ยความไม่เป็นธรรม และบริษัทนีจ้ะท าใหท้่านมีความกา้วหนา้ในหน้าที่การงานที่สูงขึน้  มี
ค่าเฉลี่ยกบั 3.99 3.89 3.87 และ 3.73ตามล าดบั 

ด้านธรรมนูญในองคก์ร 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นธรรมนูญใน

องคก์ร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัคณุภาพ
ชีวิตในการท างานที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัมาก ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงานของท่านให้
ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของท่านที่ไม่เก่ียวข้องกับการท างาน  
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านใหค้วามเสมอภาคในการท างานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน บริษัท ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของท่านยอมรับความขัดแย้งทาง
ความคิด ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีการบริหารงานที่โปร่งใส มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ท่านมีอิสระในการที่จะปฏิเสธงานที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งท่านคิดว่าไม่เหมาะกบัความสามารถของ
ท่านหรือเป็นงานที่นอกเหนือขอบเขตความรบัผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 3.91 3.81 3.75 และ 
3.65ตามล าดบั  

ด้านการบูรณาการทางสังคม 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการบูรณา

การทางสงัคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดับ
คณุภาพชีวิตในการท างานที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ท่านสามารถ
ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 และมีความคิดเห็นระดับมาก คือ 
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แผนกของท่านเปิดโอกาสใหทุ้กคนมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมแกไ้ขปัญหาในการ
ปฎิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้ าปรกึษาและเป็นกนัเอง ท่านไดร้บัความรว่มมือที่
ดีจากเพื่อนร่วมงานแผนกอ่ืน  เพื่อนร่วมงานให้เกียรติและยอมรบัในศักยภาพของกันและกัน 
หน่วยงานของท่านมีการจดักิจกรรมเพื่อสรา้งความสมัพันธอ์ันดีภายในหน่วยงาน  และบุคคลากร
ในบริษัทท างานร่วมกันเป็นทีม โดยไม่มีการแบ่งพรรคพวก มีค่าเฉลี่ยกับ 4.07 4.06 4.03 4.01 
3.81 และ 3.77ตามล าดบั 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดุล

ระหว่างชีวิตกบัการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่าน
สามารถแบ่งเวลาเรื่องงานกบัเรื่องสว่นตวัไดอ้ย่างเหมาะสม งานประจ าของท่านไม่เป็นอปุสรรคต่อ
การด าเนินชีวิตครอบครวั หรือชีวิตส่วนตัวของท่าน  ท่านสามารถท างานที่รบัผิดชอบเสร็จทัน
ภายในเวลาที่ก าหนด ท่านมีเวลาพกัผ่อนอย่างเพียงพออย่างนอ้ย 7-8 ชั่วโมง ท่านมีเวลาว่างที่จะ
พบปะสงัสรรคก์ับคนรกัเพื่อนและญาติ และปริมาณงานที่ท่านไดร้บัมอบหมายเหมาะสม ท าให้
ท่านมีสมดุลระหว่างชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 4.00 3.99 3.98 
3.90 3.88 และ 3.83ตามล าดับ และมีความคิดเห็นระดับมปานกลาง คือ ท่านมักรู ้สึกกังวล
เก่ียวกบัการท างาน แมว้่าท่านจะอยู่ในช่วงพกัผ่อนหรือใชเ้วลาสว่นตวั มีค่าเฉลี่ยกบั 3.37 

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธสั์งคม 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความ

เก่ียวข้องสัมพันธ์สังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อศึกษาเป็นรายข้อ 
พบว่า ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่าน
เห็นดว้ยและสนับสนุนนโยบายของบริษัทดา้นการช่วยเหลือและพัฒนาสงัคม  ท่านมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่บริษัทจัดขึน้ประโยชน์ของสังคม  ท่านรูส้ึกว่าองค์กรของท่านมีการด าเนินการโดย
ค านึงถึงประโยชนข์องสงัคม และท่านคิดว่าองคก์รของท่านใหค้วามร่วมมือกับชุมชนในการท า
กิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 3.87 3.84 และ 3.79ตามล าดบั  

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามที่วัดเก่ียวกับความภักดีของ
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นความคงอยู่ และดา้นบรรทดัฐาน น าเสนอในรูปแบบ
การค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ดงันี ้



  104 

ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐานของความภกัดีจ าแนกเป็นรายดา้น 

ความภักด ี
ระดับความภักดี 

Mean S.D. แปลผล 
ดา้นพฤติกรรม  4.07 0.496 มาก 

ดา้นจิตใจ 3.90 0.627 มาก 

ดา้นความคงอยู่  3.78 0.630 มาก 

ดา้นบรรทดัฐาน 3.84 0.556 มาก 

รวม 3.90 0.515 มาก 

 
จากตาราง 19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความภักดีต่อองคก์ร โดยรวม

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นพฤติกรรม ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความภักดีในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาคือ ด้านจิตใจ  ด้าน
บรรทดัฐาน และดา้นความคงอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.90 3.84 และ 3.78ตามล าดบั 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐานของความภกัดีจ าแนกเป็นรายขอ้ 

ความภักด ี
ระดับความภักดี 

Mean S.D. แปลผล 
ดา้นพฤติกรรม     

1.ท่านเต็มใจที่จะเสียสละประโยชนส์ว่นตวัเพื่อให้
บรษิัทประสบความส าเรจ็และมีชื่อเสียง 

3.79 0.691 มาก 

2.ท่านมกัค านึงถึงการกระท าที่อาจสง่ผลกระทบ
ต่อบรษิัท 

4.07 0.603 มาก 

3.หากมีผูอ่ื้นใหร้า้ยและกลา่วหาในสิ่งที่ไม่เป็น
ความจรงิต่อบรษิัท ท่านจะรูส้กึไม่พอใจและแกไ้ข
ใหถ้กูตอ้งทนัที 

4.02 0.629 มาก 

4. ท่านรกัษาผลประโยชนแ์ละชื่อเสียงของบริษัท
เสมอ 

4.03 0.549 มาก 
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ตางราง 20 (ต่อ) 

ความภักด ี
ระดับความภักดี 

Mean S.D. แปลผล 
5.ท่านจะไม่น าขอ้มลูที่เปิดความลบัของบรษิัทไป
เผยแพรใ่หบุ้คคลภายนอกไดร้บัรู ้

4.30 0.632 มากที่สดุ 

6.ท่านยินดีปฎิบติังานตามที่ไดร้บัมอบหมาย 4.22 0.612 มากที่สดุ 

รวม 4.07 0.496 มาก 

ดา้นจิตใจ    

7.ท่านรูส้กึภมูิใจที่ไดเ้ป็นบุคลากรขององคก์ร 4.00 0.613 มาก 

8.งานที่ท่านท าอยู่เป็นงานที่ท่านรกัและเต็มใจที่
จะปฎิบติั 

4.05 0.638 มาก 

9.ท่านรูส้กึว่าคนในบริษัทนีม้ีความผกูพนัเหมือน
คนในครอบครวั 

3.87 0.771 มาก 

10.ท่านมีความสขุที่ไดท้ างานในบรษิัทแห่งนี ้ 3.90 0.693 มาก 

11.ท่านรูส้กึว่าตนเองมีความส าคญัต่อบรษิัทเท่า
เทียมกบัพนกังานคนอ่ืน 

3.79 0.813 มาก 

12.ท่านรูส้กึมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 3.76 0.748 มาก 

รวม 3.90 0.627 มาก 

ดา้นความคงอยู่    

13.บรษิัทแห่งนีท้  าใหช้ีวิตความเป็นอยู่ของท่านดี
ขึน้ 

3.85 0.693 มาก 

14.ท่านตอ้งการที่จะปฎิบติังานในบริษัทแห่งนีจ้น
เกษียณอายุ 

3.65 0.934 มาก 

15.ท่านสามารถยอมรบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
เพื่อการพฒันาองคก์ร 

3.99 0.608 มาก 

16.ท่านจะปฎิบติังานที่บริษัทนีต่้อไปแมว้่าบรษิัท
อ่ืนจะเสนอต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า 

3.56 0.923 มาก 
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ตางราง 20 (ต่อ) 

ความภักด ี
ระดับความภักดี 

Mean S.D. แปลผล 

17.ท่านรูส้กึคุม้ค่าที่จะไดอ้ทุิศตนท างานใหบ้รษิัท 3.79 0.691 มาก 

18.ท่านไม่เคยรูส้กึเสียเวลา เมื่อตอ้งทุ่มเทใหก้บั
งานมากขึน้ 

3.85 0.699 มาก 

รวม 3.78 0.630 มาก 

ดา้นบรรทดัฐาน    

19.ท่านไม่ลาออกจากบรษิัทแห่งนีเ้พราะจะหา
งานใหม่ที่ใหค่้าตอบแทนแบบนีย้าก 

3.52 0.857 มาก 

20.ท่านพยายามหาวิธีใหม่ๆ ในการปรบัปรุงการ
ท างานของตนใหม้ีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

4.03 0.601 มาก 

21.ท่านเต็มใจปฏิบติังานลว่งเวลาแมจ้ะได้
ค่าตอบแทนที่ไม่คุม้ค่า 

3.71 0.824 มาก 

22.เมื่อท่านปฏิบติังานกบับริษัทนานขึน้ ท่านรูส้กึ
มีความภกัดีต่อบริษัท 

3.96 0.664 มาก 

23.บางครัง้ท่านจะมีปัญหาในการท างานจน
อยากจะลาออก แต่ในความเป็นจรงิเป็นเรื่องยาก
ที่จะปฏิบติั 

3.77 0.886 มาก 

24.ท่านคิดว่าเมื่อบรษิัทแห่งนีใ้หส้ิ่งดีๆ แก่ท่าน 
ท่านควรปฎิบติังานตอบแทนบรษิัท 

4.06 0.753 มาก 

รวม 3.84 0.556 มาก 

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความภักดี แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

พฤติกรรม ดา้นจิตใจ ด้านความคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐานดงันี ้
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ด้านพฤติกรรม 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความภักดีต่อดา้นพฤติกรรม โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่ อศึกษาเป็นรายข้อ พบว่า  ระดับความภักดีที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัมากที่สดุ ไดแ้ก่ ท่านจะไม่น าขอ้มลูที่เปิดความลบัของบรษิัทไป
เผยแพรใ่หบ้คุคลภายนอกไดร้บัรู ้และท่านยินดีปฎิบติังานตามที่ไดร้บัมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.30 และ 4.22ตามล าดับ และมีความคิดเห็นระดับมาก คือ ท่านมักค านึงถึงการกระท าที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท ท่านรกัษาผลประโยชนแ์ละชื่อเสียงของบริษัทเสมอ หากมีผูอ่ื้นใหร้า้ยและ
กลา่วหาในสิ่งที่ไม่เป็นความจรงิต่อบรษิัท ท่านจะรูส้ึกไม่พอใจและแกไ้ขใหถ้กูตอ้งทนัที ท่านเต็มใจ
ที่จะเสียสละประโยชนส์่วนตัวเพื่อใหบ้ริษัทประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียง มีค่าเฉลี่ยกับ 4.07 
4.03 4.02 และ 3.79ตามล าดบั 

ด้านจิตใจ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความภกัดีต่อดา้นจิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความภกัดีที่ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดับมาก ไดแ้ก่ งานที่ท่านท าอยู่เป็นงานที่ท่านรกัและเต็มใจที่จะปฎิบติั  ท่านรูส้ึก
ภูมิใจที่ไดเ้ป็นบุคลากรขององคก์ร ท่านมีความสุขที่ไดท้ างานในบริษัทแห่งนี ้ ท่านรูส้ึกว่าคนใน
บริษัทนีม้ีความผูกพันเหมือนคนในครอบครวั ท่านรูส้ึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อบริษัทเท่าเทียม
กบัพนกังานคนอ่ืน ท่านรูส้ึกมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยกับ 4.05 4.00 3.90 3.87 
3.79 และ 3.76ตามล าดบั 

ด้านความคงอยู่ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความภักดีต่อดา้นความคงอยู่ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่ อศึกษาเป็นรายข้อ พบว่า  ระดับความภักดีที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านสามารถยอมรบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาองคก์ร ท่านไม่เคยรูส้ึกเสียเวลา เมื่อตอ้งทุ่มเทใหก้ับงานมากขึน้ บริษัทแห่งนีท้  าใหช้ีวิต
ความเป็นอยู่ของท่านดีขึน้  ท่านรูส้ึกคุ้มค่าที่จะได้อุทิศตนท างานให้บริษัท  ท่านต้องการที่จะ
ปฎิบติังานในบริษัทแห่งนีจ้นเกษียณอายุ และท่านจะปฎิบติังานที่บริษัทนีต่้อไปแมว้่าบริษัทอ่ืนจะ
เสนอต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า มีค่าเฉลี่ยกบั 3.99 3.85 3.85 3.79 3.65 และ 3.56ตามล าดบั 

ด้านบรรทัดฐาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความภักดีต่อดา้นบรรทดัฐาน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่ อศึกษาเป็นรายข้อ พบว่า  ระดับความภักดีที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าเมื่อบรษิัทแห่งนีใ้หส้ิ่งดีๆ แก่ท่าน ท่านควร
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ปฎิบัติงานตอบแทนบริษัท  ท่านพยายามหาวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงการท างานของตนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ เมื่อท่านปฏิบัติงานกับบริษัทนานขึน้ ท่านรูส้ึกมีความภักดีต่อบริษัท 
บางครัง้ท่านจะมีปัญหาในการท างานจนอยากจะลาออก แต่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องยากที่จะ
ปฏิบัติ ท่านเต็มใจปฏิบัติงานล่วงเวลาแมจ้ะได้ค่าตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า  และท่านไม่ลาออกจาก
บริษัทแห่งนีเ้พราะจะหางานใหม่ที่ใหค่้าตอบแทนแบบนีย้าก มีค่าเฉลี่ยกับ 4.06 4.03 3.96 3.77 
3.71 และ 3.52ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน อายงุานและแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ  Independent t-test และ 
One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) โดยพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมีคณุภาพ
ชีวิตการท างานแตกต่างกนั 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน การศกึษา อายงุาน และแผนกที่สงักดั 

ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบุคคล ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ดา้นธรรมนูญในองคก์ร 
ดา้นการบูรณาการทางสงัคม ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และดา้นความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธส์งัคม 

มีผลการทดสอบดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
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สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุ่ม โดยใชค่้าสถิติ Independent  t-test โดยมีค่าระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดงัต่อไปนี ้

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช ้Levene’s 
Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ตาราง 21 การทดสอบค่าความแปรปรวนของเพศกบัคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 4.753 0.031 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั 3.881 0.051 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บคุคล 

0.062 0.804 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน 1.188 0.277 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 4.144 0.044 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  2.432 0.121 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 0.566 0.453 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 0.878 0.350 

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 0.008 0.928 

 
จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแปรปรวนของคณุภาพชีวิตในการท างานของ

พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเพศ พบว่า 
คณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ
ของบุคคล ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคม ดา้น
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โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคม และดา้นสภาพแวดลอ้มที่
ถูกลกัษณะและปลอดภัย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.928 0.804 0.453 0.350 0.277 0.121 และ 0.051
ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงว่าความแปรปรวนในกลุม่นีไ้ม่แตกต่างกนั จึงใชก้ารท าสอบค่า t-test กรณี Equal variances 
assumed ส าหรับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านธรรมนูญในองค์กร และด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.044 และ 0.031ตามล าดับ ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่แตกต่างกนั จึงใชก้ารทดสอบค่า t-test กรณี Equal variances not assumed 

ตาราง 22 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Equal 
variances assumed 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน เพศ 
t-test for Equality of Means 

Mean S.D. t df Sig. 
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 
  

ชาย 3.97 0.556 1.315 148 0.191 
หญิง 3.85 0.573 

   

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิต
กบัการท างาน 
  

ชาย 3.97 0.482 1.696 148 0.092 
หญิง 3.82 0.595 

   

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
สงัคม 
  

ชาย 3.98 0.604 1.646 148 0.102 
หญิง 3.81 0.631 

   

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้
และมั่นคงในงาน 
 

ชาย 4.06 0.493 0.975 148 0.331 
หญิง 3.96 0.620    

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  ชาย 4.14 0.638 2.351 148 0.020 
หญิง 3.91 0.537    
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน เพศ 
t-test for Equality of Means 

Mean S.D. t df Sig. 
ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกู
ลกัษณะและปลอดภยั 
 

ชาย 4.28 0.690 2.596 148 0.010 
หญิง 4.01 0.562    

คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวม 
 

ชาย 3.99 0.467 2.285 148 0.024 
หญิง 3.81 0.484    

 
จากตาราง 22 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับคุณภาพชีวิตในการ

ท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบว่า 

ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 เท่ากบั คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.191 ซึ่งมากกว่า 0.05 เท่ากับ คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีเพศแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บคุคลไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.092 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 เท่ากบั คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ดา้นความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.102 ซึ่งมากกว่า 
0.05 เท่ากับ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.331 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 เท่ากบั คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นการบูรณาการทางสังคม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
เท่ากบั คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบรูณาการทางสงัคมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เท่ากับ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มเีพศแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Equal 
variances not assumed 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน เพศ 
t-test for Equality of Means 

Mean S.D. t df Sig. 
ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยติุธรรม 
 

ชาย 3.53 0.672 1.177 143.686 0.241 
หญิง 3.39 0.782    

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร ชาย 3.98 0.583 2.572 145.627 0.011 

 หญิง 3.71 0.710    

 
จากตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัคณุภาพชีวิตการท างาน

ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.241 ซึ่ง

มากกว่า 0.05 เท่ากบั คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ
แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.011  ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 เท่ากบั 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีคณุภาพ
ชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
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H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน จะใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยระดับความเชื่อมั่นที่  95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 24 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายกุบัคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 2.867 4 145 0.025 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั 1.293 4 145 0.275 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บคุคล 

0.994 4 145 0.413 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน 2.725 4 145 0.032 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 2.282 4 145 0.063 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  1.71 4 145 0.151 



  115 

ตาราง 24 (ต่อ) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 0.326 4 145 0.86 
ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 2.348 4 145 0.057 

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 1.225 4 145 0.303 

 
จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแปรปรวนของคณุภาพชีวิตในการท างานของ

พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นอายุ พบว่า 
คณุภาพชีวีตในการท างานโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 
ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภยั ดา้นการบูรณาการทางสงัคม  ดา้นธรรมนูญในองคก์ร และดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
สังคม มี ค่า Sig. เท่ากับ  0.303 0.860 0.413 0.275 0.151 0.063 และ 0.057ตามล าดับ  คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ส าหรับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานและด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.032 และ 0.025ตามล าดบั ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) แสดงว่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 25 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายกุบัคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิต
กบัการท างาน 

ระหว่างกลุม่ 0.717 4 0.179 0.578 0.679 
ภายในกลุม่ 45.014 145 0.31 

  

รวม 45.731 149 
   

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 

ระหว่างกลุม่ 1.139 4 0.285 0.881 0.477 
ภายในกลุม่ 46.841 145 0.323 

  

รวม 47.98 149 
   

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกู
ลกัษณะและปลอดภยั 

ระหว่างกลุม่ 1.866 4 0.467 1.179 0.323 
ภายในกลุม่ 57.411 145 0.396 

  

รวม 59.277 149 
   

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  ระหว่างกลุม่ 1.828 4 0.457 1.326 0.263 
ภายในกลุม่ 49.995 145 0.345 

  

รวม 51.823 149 
   

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 2.839 4 0.71 1.601 0.177 
ภายในกลุม่ 64.261 145 0.443   

รวม 67.1 149    

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
สงัคม 

ระหว่างกลุม่ 0.789 4 0.197 0.501 0.735 
ภายในกลุม่ 57.053 145 0.393   

รวม 57.842 149    

คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.883 4 0.221 0.942 0.441 
ภายในกลุม่ 33.969 145 0.234   

รวม 34.852 149    
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จากตาราง 25 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายุกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.441 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.679 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.477 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มอีายุแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บคุคลไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.323 
ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่าง
กนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นการบูรณาการทางสังคม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.263 ซึ่งมากกว่า 0.05 
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสังคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.177 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
ในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.735 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 26 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายกุบัคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Brown-
Forsythe 

คุณภาพชีวิตในการท างาน  Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคง
ในงาน 

Brown-
Forsythe 

1.238 4 25.324 0.320 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 
Brown-

Forsythe 
0.487 4 12.838 0.746 

 
จากตาราง 26 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของอายุกบัคณุภาพชีวิตในการ

ท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.320 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่าง
กนั มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.746 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่าง
กนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรมไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.3 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน จะใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 27 การทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพกบัคณุภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 0.3 2 147 0.741 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั 0.943 2 147 0.392 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บคุคล 

0.955 2 147 0.387 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน 0.38 2 147 0.684 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 0.969 2 147 0.382 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  0.486 2 147 0.616 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 4.534 2 147 0.012 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 1.736 2 147 0.180 
คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 0.502 2 147 0.606 

 
จากตาราง 27 ผลการทดสอบความแปรปรวนของคณุภาพชีวิตในการท างานของ

พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นสถานภาพ 
พบว่า คุณภาพชีวีตในการท างานโดยรวมและรายด้าน ไดแ้ก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน  ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้าน
สภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล
ดา้นธรรมนูญในองค์กร และด้านความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.606 0.741 
0.684 0.616 0.392 0.387 0.382 และ 0.180ตามล าดับ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใชส้ถิติ 
F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส าหรบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้น
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 28 การทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพกบัคณุภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-
test 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยติุธรรม 

ระหว่างกลุม่ 1.599 2 0.8 1.474 0.232 
ภายในกลุม่ 79.742 147 0.542     

รวม 81.341 149       

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้
และมั่นคงในงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 0.036 2 0.018 0.055 0.946 
ภายในกลุม่ 48.352 147 0.329   

รวม 48.388 149    

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  
 

ระหว่างกลุม่ 0.411 2 0.205 0.587 0.557 
ภายในกลุม่ 51.412 147 0.35   

รวม 51.823 149    

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกู
ลกัษณะและปลอดภยั 
 

ระหว่างกลุม่ 0.406 2 0.203 0.507 0.604 
ภายในกลุม่ 58.872 147 0.4   

รวม 59.277 149    

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 
 

ระหว่างกลุม่ 0.578 2 0.289 0.896 0.410 
ภายในกลุม่ 47.402 147 0.322   

รวม 47.98 149    

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 1.077 2 0.539 1.2 0.304 
ภายในกลุม่ 66.023 147 0.449   

รวม 67.1 149    
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ตาราง 28 (ต่อ) 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
สงัคม  

ระหว่างกลุม่ 1.517 2 0.758 1.979 0.142 
ภายในกลุม่ 56.326 147 0.383 

  

รวม 57.842 149 
   

คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.328 2 0.164 0.699 0.499 
ภายในกลุม่ 34.524 147 0.235   

รวม 34.852 149    

 
จากตาราง 28 การทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพกบัคณุภาพชีวิตใน

การท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.499 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั 
มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.232 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.946 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ
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แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นการบูรณาการทางสังคม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.557 ซึ่งมากกว่า 0.05 
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.604 
ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัยไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.401 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีสถานภาพแตกต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบคุคลไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.304 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีคณุภาพ
ชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคม พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.142 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั 
มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ส าหรับผลการทดสอบค่าความ
แปรปรวนของสถานภาพกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า มีค่าความ
แปรปรวนเท่ากบั 0 หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละสถานภาพมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่าง
กนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน จะใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 29 การทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 0.464 4 145 0.762 
ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั 0.429 4 145 0.788 
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บคุคล 

1.461 4 145 0.217 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน 0.556 4 145 0.695 
ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 0.143 4 145 0.966 
ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  0.124 4 145 0.974 
ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 1.711 4 145 0.151 
ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 1.291 4 145 0.276 

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 0.487 4 145 0.746 

 
จากตาราง 29 ผลการทดสอบความแปรปรวนของคณุภาพชีวิตในการท างานของ

พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน พบว่า คุณภาพชีวีตในการท างานโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบูรณาการทาง
สงัคม ดา้นธรรมนูญในองคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์
สงัคม ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล และดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกับ
การท างานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.746 0.974 0.966 0.788 0.762 0.695 0.276 0.217 และ 0.151
ตามล าดับ คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%  
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ตาราง 30 การทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ 
F-test 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  
 

ระหว่างกลุม่ 0.708 4 0.177 0.502 0.734 
ภายในกลุม่ 51.115 145 0.353   

รวม 51.823 149    

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 1.529 4 0.382 0.845 0.499 
ภายในกลุม่ 65.571 145 0.452   

รวม 67.1 149    

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกู
ลกัษณะและปลอดภยั 
 

ระหว่างกลุม่ 1.316 4 0.329 0.823 0.513 
ภายในกลุม่ 57.962 145 0.4   

รวม 59.277 149    

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยติุธรรม 
 

ระหว่างกลุม่ 3.968 4 0.992 1.859 0.121 
ภายในกลุม่ 77.373 145 0.534   

รวม 81.341 149    

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้
และมั่นคงในงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 3.165 4 0.791 2.537 0.043 
ภายในกลุม่ 45.223 145 0.312   

รวม 48.388 149    

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
สงัคม 
 

ระหว่างกลุม่ 1.344 4 0.336 0.863 0.488 
ภายในกลุม่ 56.498 145 0.39   

รวม 57.842 149    
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ตาราง 30 (ต่อ) 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 
 

ระหว่างกลุม่ 1.572 4 0.393 1.228 0.301 
ภายในกลุม่ 46.408 145 0.32   

รวม 47.98 149    

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิต
กบัการท างาน 
 

ระหว่างกลุม่ 1.356 4 0.339 1.108 0.355 
ภายในกลุม่ 44.375 145 0.306   

รวม 45.731 149    

คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.684 4 0.171 0.726 0.576 
ภายในกลุม่ 34.168 145 0.236   

รวม 34.852 149    

 
จากตาราง 30 การทดสอบค่าความแปรปรวนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับ

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.576 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นการบูรณาการทางสังคม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.734 ซึ่งมากกว่า 0.05 
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบรูณาการทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.499 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนญูในองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.513 
ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภยัไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.121 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.488 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.301 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบคุคลไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.355 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.043 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 เท่ากับ คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้
และมั่นคงในงานแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้ดงันัน้จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใชส้ถิติ LSD 

ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัคณุภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน โดยใชส้ถิติ LSD 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 

15,000 - 
20,999 
บาท 

21,000 - 
27,999 
บาท 

28,000 - 
33,999 
บาท 

34,000 - 
39,999 
บาท 

มากกว่า 
40,000 
บาทขึน้
ไป 

Mean 3.86 4.03 4.24 4.22 4.16 
15,000 - 20,999 บาท 3.86 - -0.168 -0.380* -0.358 -0.301*    

(0.140) (0.022) (0.060) (0.033) 

21,000 - 27,999 บาท 4.03 
 

- -0.212 -0.190 -0.132     

(0.227) (0.339) (0.385) 
28,000 - 33,999 บาท 4.24   - 0.021 0.079 
     (0.926) (0.681) 
34,000 - 39,999 บาท 4.22    - 0.058 
      (0.788) 
มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 4.16     - 

                                                  *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบั
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน โดยใชส้ถิติ LSD พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท กับผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 28,000 - 33,999 บาท พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.022 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท 
มีคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน แตกต่างเป็นรายคู่กับ
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 28,000 - 33,999 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน นอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 28,000 - 33,999 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.380 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท กับผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.033 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 
บาท มีคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน แตกต่างเป็นรายคู่
กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท  มี
คุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน น้อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.301 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน จะใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
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คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 32 การทดสอบค่าความแปรปรวนของการศกึษากบัคณุภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 3.136 2 147 0.046 
ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั 0.879 2 147 0.417 
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บคุคล 

2.471 2 147 0.088 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน 3.475 2 147 0.034 
ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 1.794 2 147 0.170 
ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  0.633 2 147 0.532 
ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 5.398 2 147 0.005 
ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 1.282 2 147 0.281 

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 2.159 2 147 0.119 

 
จากตาราง 32 ผลการทดสอบความแปรปรวนของคณุภาพชีวิตในการท างานของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษา 
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พบว่า คุณภาพชีวีตในการท างานโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบูรณาการทางสงัคม ดา้น
สภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคม ดา้นธรรมนูญใน
องค์กร ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.119 0.532 
0.417 0.281 0.170 และ 0.088ตามล าดับ คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใชส้ถิติ F-test ใน
การทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% ส าหรบัคณุภาพชีวิตการท างานดา้นค่าตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน และด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.046 0.034 และ 0.005ตามล าดับ ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) แสดงว่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 33 การทดสอบค่าความแปรปรวนของการศกึษากบัคณุภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-
test 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  
 

ระหว่างกลุม่ 0.799 2 0.399 1.151 0.319 
ภายในกลุม่ 51.024 147 0.347   

รวม 51.823 149    

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกู
ลกัษณะและปลอดภยั 
 

ระหว่างกลุม่ 2.124 2 1.062 2.731 0.068 
ภายในกลุม่ 57.154 147 0.389   

รวม 59.277 149    

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
สงัคม 
 

ระหว่างกลุม่ 1.323 2 0.661 1.72 0.183 
ภายในกลุม่ 56.519 147 0.384   

รวม 57.842 149    
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ตาราง 33 (ต่อ) 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 0.926 2 0.463 1.029 0.360 
ภายในกลุม่ 66.174 147 0.45   

รวม 67.1 149    

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 
 

ระหว่างกลุม่ 0.213 2 0.106 0.327 0.722 
ภายในกลุม่ 47.767 147 0.325   

รวม 47.98 149    

คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.977 2 0.489 2.12 0.124 
ภายในกลุม่ 33.875 147 0.23   

รวม 34.852 149    

 
จากตาราง 33 การทดสอบค่าความแปรปรวนของการศึกษากับคณุภาพชีวิตใน

การท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0124 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนั 
มีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นการบูรณาการทางสังคม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.319 ซึ่งมากกว่า 0.05 
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.068 
ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษา
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัยไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.183 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนั 
มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.360 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกนั มีคณุภาพ
ชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.722 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีการศึกษาแตกต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบคุคลไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 34 การทดสอบค่าความแปรปรวนของการศกึษากบัคณุภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe 

คุณภาพชีวิตในการท างาน  Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม Brown-
Forsythe 

1.161 2 38.923 0.324 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคง
ในงาน 

Brown-
Forsythe 

0.726 2 22.414 0.495 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการ
ท างาน 

Brown-
Forsythe 

3.654 2 80.228 0.030 

 
จากตาราง 34 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการศึกษากบัคณุภาพชีวิต

ในการท างานของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.324 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษา
แตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในตการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.495 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษา
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 เท่ากับ คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
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ท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
ดงันัน้จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใชส้ถิติ Dunnett T3 

ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างการศึกษากบัคณุภาพชีวิตในการท างานดา้น
ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน โดยใชส้ถิติ Dunnett T3 

การศึกษา 
 ต ่ากว่าระดบั

ปรญิญาตรี 
ระดบัปรญิญาตรี 

สงูกว่าระดบั
ปรญิญาตรี 

Mean 4.07 3.96 3.85 
ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี 4.07 - 0.176 0.327*    

(0.172) (0.048) 

ระดบัปรญิญาตรี 3.96 
 

- 0.151     
(0.620) 

สงูกว่าระดบัปรญิญาตรี 3.85   - 

                                                มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างการศึกษากับคุณภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน โดยใชส้ถิติ LSD พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มี การศึกษาต ่ ากว่าระดับปริญญาตรี  กับผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.048 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิต แตกต่างเป็นรายคู่กับผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิต 
มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีสงูกว่าระดบัปรญิญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.327 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
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H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน จะใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 36 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายงุานกบัคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 1.205 4 145 0.311 
ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั 0.694 4 145 0.597 
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บคุคล 

0.562 4 145 0.691 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน 0.419 4 145 0.795 
ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 0.886 4 145 0.474 
ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  0.911 4 145 0.460 
ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 1.678 4 145 0.158 
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ตาราง 36 (ต่อ) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 0.802 4 145 0.526 
คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 1.643 4 145 0.167 

 
จากตาราง 36 ผลการทดสอบความแปรปรวนของคณุภาพชีวิตในการท างานของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นอายุงาน 
พบว่า คุณภาพชีวีตในการท างานโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและ
มั่นคงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูก
ลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพันธส์งัคม ดา้นธรรมนูญในองคก์ร ดา้นการบูรณา
การทางสงัคม ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน  มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.167 0.795 0.691 0.597 0.526 0.474 0.460 0.311 และ 0.158
ตามล าดับ คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%  
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ตาราง 37 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายงุานกบัคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้
และมั่นคงในงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 1.725 4 0.431 1.34 0.258 
ภายในกลุม่ 46.663 145 0.322   

รวม 48.388 149    

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 
 

ระหว่างกลุม่ 0.36 4 0.09 0.274 0.894 
ภายในกลุม่ 47.62 145 0.328   

รวม 47.98 149    

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกู
ลกัษณะและปลอดภยั 
 

ระหว่างกลุม่ 2.182 4 0.546 1.386 0.242 
ภายในกลุม่ 57.095 145 0.394   

รวม 59.277 149    

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
สงัคม 

ระหว่างกลุม่ 0.741 4 0.185 0.47 0.758 
ภายในกลุม่ 57.101 145 0.394     

รวม 57.842 149       

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 0.789 4 0.197 0.431 0.786 
ภายในกลุม่ 66.311 145 0.457   

รวม 67.1 149    

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  
 

ระหว่างกลุม่ 0.188 4 0.047 0.132 0.970 
ภายในกลุม่ 51.635 145 0.356   

รวม 51.823 149    
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ตาราง 37 (ต่อ) 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยติุธรรม 
 

ระหว่างกลุม่ 1.592 4 0.398 0.724 0.577 
ภายในกลุม่ 79.749 145 0.55   

รวม 81.341 149    

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิต
กบัการท างาน 

ระหว่างกลุม่ 2.138 4 0.534 1.778 0.136 
ภายในกลุม่ 43.593 145 0.301   

รวม 45.731 149    

คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.35 4 0.088 0.368 0.831 
ภายในกลุม่ 34.502 145 0.238     

รวม 34.852 149       

 
จากตาราง 37 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายุงานกับคุณภาพชีวิตการ

ท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0831 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนั มี
คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.258 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงาน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.894 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มอีายุงานแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ
ของบุคคลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.242 
ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงาน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัยไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.758 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนั มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.786 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นการบูรณาการทางสังคม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.970 ซึ่งมากกว่า 0.05 
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.577 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงาน
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แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.136 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงาน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.7 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน จะใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 38 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแผนกที่สงักดักบัคณุภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 1.995 12 137 0.029 
ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั 0.87 12 137 0.579 
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บคุคล 

0.553 12 137 0.876 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน 1.07 12 137 0.390 
ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 1.145 12 137 0.330 
ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  0.939 12 137 0.511 
ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 1.922 12 137 0.037 
ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 0.767 12 137 0.683 
คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 0.474 12 137 0.927 

 
จากตาราง 38 ผลการทดสอบความแปรปรวนของคณุภาพชีวิตในการท างานของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแผนกที่
สงักดั พบว่า คุณภาพชีวีตในการท างานโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและ
ปลอดภัย ดา้นการบูรณาการทางสงัคม ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน  และดา้น
ธรรมนูญ ในองค์กรมี ค่ า  Sig. เท่ ากับ  0.927 0.876 0.683 0.579 0.511 0.390 และ 0.330
ตามล าดับ คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ส าหรบัคณุภาพชีวิตการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
และด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม  พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.037 และ 0.029 
ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงว่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมติฐาน 
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ตาราง 39 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแผนกที่สงักดักบัคณุภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-
test 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 
 

ระหว่างกลุม่ 5.038 12 0.42 1.339 0.203 
ภายในกลุม่ 42.942 137 0.313   

รวม 47.98 149    

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
สงัคม 
 

ระหว่างกลุม่ 3.869 12 0.322 0.818 0.631 
ภายในกลุม่ 53.973 137 0.394   

รวม 57.842 149    

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกู
ลกัษณะและปลอดภยั 
 

ระหว่างกลุม่ 7.208 12 0.601 1.58 0.104 
ภายในกลุม่ 52.07 137 0.38   

รวม 59.277 149    

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  
 

ระหว่างกลุม่ 4.692 12 0.391 1.137 0.336 
ภายในกลุม่ 47.131 137 0.344   

รวม 51.823 149    

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้
และมั่นคงในงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 4.728 12 0.394 1.236 0.265 
ภายในกลุม่ 43.66 137 0.319   

รวม 48.388 149    

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 6.515 12 0.543 1.228 0.270 
ภายในกลุม่ 60.585 137 0.442   

รวม 67.1 149    
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ตาราง 39 (ต่อ) 

 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 2.363 12 0.197 0.83 0.619 
ภายในกลุม่ 32.489 137 0.237   

รวม 34.852 149    

 
จากตาราง 39 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแผนกที่สงักดักบัคณุภาพชีวิต

การท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0619 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่าง
กนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.203 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีแผนกที่สังกัดแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบคุคลไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.631 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่าง
กัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.104 
ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดั
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัยไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นการบูรณาการทางสังคม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.336 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สังกัดแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.265 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดั
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.270 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักัดแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิต
ในการท างานทางดา้นธรรมนญูในองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 40 การทดสอบค่าความแปรปรวนของปผนกที่สงักดักบัคณุภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe 

คุณภาพชีวิตในการท างาน  Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการ
ท างาน 

Brown-
Forsythe 

1.341 12 63.13 0.219 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม Brown-
Forsythe 

1.069 12 61.121 0.401 
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จากตาราง 40 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแผนกที่สงักัดกับคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.219 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดั
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.401 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดั
แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองคก์ร
แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ  Independent t-test และ 
One-way Analysis of Variance (One-Way Anova) โดยพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกันมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน การศกึษา อายงุาน และแผนกที่สงักดั 

ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร 

มีผลการทดสอบดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 2.1 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
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สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ

ประชากร 2 กลุ่ม โดยใชค่้าสถิติ Independent  t-test โดยมีค่าระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดงัต่อไปนี ้

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช ้Levene’s 
Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ตาราง 41 การทดสอบค่าความแปรปรวนของเพศกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 
ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและ
ค่านิยมองคก์ร  

0.805 0.371 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 2.42 0.122 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์ร 

1.381 0.242 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.088 0.767 

 
จากตาราง 41 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความผูกพันต่อองคก์รของ

พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเพศ พบว่า 
ความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
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องคก์ร ความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร และความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 
มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.767 0.371 0.242 และ 0.122ตามล าดับ  ซึ่ งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความแปรปรวนในกลุ่มนีไ้ม่แตกต่าง
กนั จึงใชก้ารท าสอบค่า t-test กรณี Equal variances assumed  

ตาราง 42 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Equal variances 
assumed 

ความผูกพัน เพศ 
t-test for Equality of Means 

Mean S.D. t df Sig. 
ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

ชาย 4.19 0.501 2.482 148 0.014 
หญิง 3.99 0.461    

ดา้นความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร 

ชาย 4.07 0.567 2.168 148 0.032 
หญิง 3.84 0.679    

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อ
องคก์ร 

ชาย 4.22 0.511 -0.576 148 0.566 
หญิง 4.27 0.410    

ความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม 
 

ชาย 4.16 0.454 1.722 148 0.087 
หญิง 4.03 0.439    

 
จากตาราง 42 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับความพูกผนัต่อองคก์ร

ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.087 ซึ่งมากกว่า 0.05 

เท่ากบั คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เท่ากับ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มเีพศแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รทางดา้นความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและค่านิยม
องคก์ร แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.032 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เท่ากับ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์รแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.566 ซึ่งมากกว่า 
0.05 เท่ากับ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.2 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
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ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 43 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายกุบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและ
ค่านิยมองคก์ร  

0.123 4 145 0.974 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 1 4 145 0.410 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์ร 

1.938 4 145 0.107 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.171 4 145 0.953 

 
จากตาราง 43 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความผูกพันต่อองคก์รของ

พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นอายุ พบว่า 
ความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.953 0.974 0.410 และ0.107ตามล าดับ คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใชส้ถิติ 
F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%  
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ตาราง 44 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายกุบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

ระหว่างกลุม่ 0.43 4 0.107 0.448 0.774 
ภายในกลุม่ 34.772 145 0.24 

  

รวม 35.202 149 
   

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเท
เพื่อองคก์ร 

ระหว่างกลุม่ 0.611 4 0.153 0.736 0.569 
ภายในกลุม่ 30.097 145 0.208   

รวม 30.708 149    

ดา้นความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 

ระหว่างกลุม่ 1.234 4 0.309 0.743 0.564 
ภายในกลุม่ 60.245 145 0.415   

รวม 61.48 149    

ความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.528 4 0.132 0.652 0.626 
ภายในกลุม่ 29.382 145 0.203   

รวม 29.911 149    

 
จากตาราง 44 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายุกบัความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-
test มีดงันี ้

ดา้นความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.626 ซึ่งมากกว่า 0.05 
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ
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ผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.774 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มอีายุแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รทางดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่ อองค์กร  พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.569 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.564 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีอายุแตกต่างกนั มีความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.3 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

 
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 45 การทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและ
ค่านิยมองคก์ร  

1.208 2 147 0.302 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.269 2 147 0.764 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์ร 

0.511 2 147 0.601 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.635 2 147 0.531 

 
จากตาราง 45 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความผูกพันต่อองคก์รของ

พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นสถานภาพ 
พบว่า ความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร ความ
ปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.531 0.764 0.601 และ 0.302ตามล าดับ คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง 
จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%  
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ตาราง 46 การทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเท
เพื่อองคก์ร 

ระหว่างกลุม่ 0.507 2 0.253 1.233 0.294 
ภายในกลุม่ 30.202 147 0.205   

รวม 30.708 149    

ดา้นความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 

ระหว่างกลุม่ 0.078 2 0.039 0.093 0.911 
ภายในกลุม่ 61.402 147 0.418   

รวม 61.48 149    

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร 

ระหว่างกลุม่ 0.061 2 0.03 0.127 0.881 
ภายในกลุม่ 35.141 147 0.239   

รวม 35.202 149    

ความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม 

ระหว่างกลุม่ 0.12 2 0.06 0.295 0.745 
ภายในกลุม่ 29.791 147 0.203   

รวม 29.911 149    

 
จากตาราง 46 การทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพกับความผูกพันต่อ

องคก์รของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ดา้นความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.745 ซึ่งมากกว่า 0.05 
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่ อองค์กร พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.294 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.911 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.881 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รทางดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.4 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 47 การทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและ
ค่านิยมองคก์ร  

0.604 4 145 0.660 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.647 4 145 0.630 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์ร 

1.504 4 145 0.204 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.915 4 145 0.457 

 
จากตาราง 47 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความผูกพันต่อองคก์รของ

พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน พบว่า ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และดา้นความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.457 0.660 0.630 และ 0.204ตามล าดบั คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุม่ไม่แตกต่าง จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%  
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ตาราง 48 การทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-
test มีดงันี ้

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  
 

ระหว่างกลุม่ 1.393 4 0.348 1.494 0.207 
ภายในกลุม่ 33.808 145 0.233   

รวม 35.202 149    

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเท
เพื่อองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 2.202 4 0.551 2.801 0.028 
ภายในกลุม่ 28.506 145 0.197   

รวม 30.708 149    

ดา้นความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 1.218 4 0.304 0.733 0.571 
ภายในกลุม่ 60.262 145 0.416   

รวม 61.48 149    

ความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม 
 

ระหว่างกลุม่ 1.31 4 0.327 1.66 0.163 
ภายในกลุม่ 28.601 145 0.197   

รวม 29.911 149    

 
จากตาราง 48 การทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัความ

ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเอกชนของบริษัท จัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ดา้นความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.163 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.207 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมาย
และค่านิยมองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.571 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.028 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ดังนั้นจึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ โดยใชส้ถิติ LSD 
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ตาราง 49 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร โดยใชส้ถิติ LSD 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 

15,000 - 
20,999 
บาท 

21,000 - 
27,999 
บาท 

28,000 - 
33,999 
บาท 

34,000 - 
39,999 
บาท 

มากกว่า 
40,000 
บาทขึน้
ไป 

Mean 4.14 4.26 4.36 4.55 4.37 
15,000 - 20,999 บาท 4.14 - -0.119 0.130 -0.411* -0.234*    

(0.187) (0.097) (0.007) (0.037) 

21,000 - 27,999 บาท 4.26 
 

- -0.098 -0.291 -0.114     
(0.479) (0.067) (0.345) 

28,000 - 33,999 บาท 4.36   - -0.193 -0.016 
     (0.295) (0.918) 
34,000 - 39,999 บาท 4.55    - 0.177 
      (0.301) 
มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 4.37     - 

                                                  *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 49 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร โดยใชส้ถิติ LSD พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท กับผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 39,999 บาท พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท 
มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 39,999 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีความผูกพันต่อ
องคก์รดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร นอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
34,000 - 39,999 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.411 
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ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท กับผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท 
มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีความผกูพนั
ต่อองคก์รดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร นอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.234 

สมมติฐานข้อที่ 2.5 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

 



  162 

ตาราง 50 การทดสอบค่าความแปรปรวนของการศกึษากบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและ
ค่านิยมองคก์ร  

1.942 2 147 0.147 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.491 2 147 0.613 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์ร 

5.519 2 147 0.005 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 1.646 2 147 0.196 

 
จากตาราง 50 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความพูกผันต่อองคก์รของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษา 
พบว่า ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 
ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.196 0.613 และ 
0.147ตามล าดับ คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ส าหรบัดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 51 การทดสอบค่าความแปรปรวนของการศกึษากบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  
 

ระหว่างกลุม่ 0.493 2 0.246 1.043 0.355 
ภายในกลุม่ 34.709 147 0.236   

รวม 35.202 149    

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเท
เพื่อองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 0.641 2 0.321 1.567 0.212 
ภายในกลุม่ 30.067 147 0.205   

รวม 30.708 149    

ความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม 
 

ระหว่างกลุม่ 0.343 2 0.171 0.852 0.429 
ภายในกลุม่ 29.568 147 0.201   

รวม 29.911 149    

 
จากตาราง 51 การทดสอบค่าความแปรปรวนของการศึกษากับความผูกพันต่อ

องคก์รของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ดา้นความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.429 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนั 
มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.355 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีการศึกษาแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รทางดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
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ค่านิยมองค์กร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รพบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.212 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนั 
มคีวามผูกพนัต่อองคก์รทางดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 52 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการศกึษากบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Brown-
Forsythe 

คุณภาพชีวิตในการท างาน  Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

Brown-
Forsythe 

1.127 2 25.527 0.340 

 
จากตาราง 52 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการศึกษากับความผูกพัน

ต่อองคก์รของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.340 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.6 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
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H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 53 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายงุานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและ
ค่านิยมองคก์ร  

0.452 4 145 0.771 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.857 4 145 0.491 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์ร 

0.37 4 145 0.830 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 1.044 4 145 0.387 
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จากตาราง 50 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความพูกผันต่อองตก์รของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นอายุงาน 
พบว่า ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์รดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร และดา้นความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.387 0.830 0.771 และ 0.491ตามล าดับ คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่ไม่แตกต่าง จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

ตาราง 54 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายงุานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 2.592 4 0.648 1.596 0.179 
ภายในกลุม่ 58.887 145 0.406   

รวม 61.48 149    

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  
 

ระหว่างกลุม่ 0.115 4 0.029 0.119 0.976 
ภายในกลุม่ 35.087 145 0.242   

รวม 35.202 149    

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเท
เพื่อองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 0.849 4 0.212 1.031 0.394 
ภายในกลุม่ 29.859 145 0.206   

รวม 30.708 149    
ความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม 
 

ระหว่างกลุม่ 0.649 4 0.162 0.804 0.525 
ภายในกลุม่ 29.262 145 0.202   

รวม 29.911 149    
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จากตาราง 54 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายุงานกับความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ดา้นความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.525 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนั มี
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.179 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีอายุงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.976 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีอายุงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่ อองค์กร  พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.394 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงาน
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.7 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
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H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มแีผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 55 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแผนกที่สงักดักบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและ
ค่านิยมองคก์ร  

1.462 12 137 0.146 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.901 12 137 0.548 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์ร 

0.913 12 137 0.536 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 1.113 12 137 0.354 
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จากตาราง 55 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความพูกผันต่อองคก์รของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแผนกที่
สงักัด พบว่า ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อ
องคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.354 0.548 0.536 และ 0.146ตามล าดับ คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุม่ไม่แตกต่าง จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

ตาราง 56 การทดสอบค่าความแปรปรวนของการศกึษากบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ความผูกพันต่อองคก์ร 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเท
เพื่อองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 3.473 12 0.289 1.456 0.148 
ภายในกลุม่ 27.236 137 0.199   

รวม 30.708 149    

ดา้นความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 
 

ระหว่างกลุม่ 5.78 12 0.482 1.185 0.300 
ภายในกลุม่ 55.699 137 0.407   

รวม 61.48 149    

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  
 

ระหว่างกลุม่ 1.699 12 0.142 0.579 0.856 
ภายในกลุม่ 33.503 137 0.245   

รวม 35.202 149    
ความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวม 
 

ระหว่างกลุม่ 1.718 12 0.143 0.695 0.754 
ภายในกลุม่ 28.193 137 0.206   

รวม 29.911 149    
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จากตาราง 56 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแผนกที่สงักดักับความผูกพัน
ต่อองคก์รของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ดา้นความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.754 ซึ่งมากกว่า 
0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่าง
กนั มีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่ อองค์กร พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.148 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดั
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.300 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มแีผนกที่สงักดัแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รทางดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.856 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีแผนกที่สงักัดแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมาย
และค่านิยมองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน อายงุานและแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ  Independent t-test และ 
One-way Analysis of Variance (One-Way Anova) โดยพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกันมีความ
ภกัดีแตกต่างกนั 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน การศกึษา อายงุาน และแผนกที่สงักดั 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความภักดี ประกอบดว้ย ดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นความคง
อยู่ และดา้นบรรทดัฐาน 

มีผลการทดสอบดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 3.1 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุ่ม โดยใชค่้าสถิติ Independent  t-test โดยมีค่าระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดงัต่อไปนี ้

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช ้Levene’s 
Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 57 การทดสอบค่าความแปรปรวนของเพศกบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความภักด ี
Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 
ดา้นพฤติกรรม 3.300 0.071 

ดา้นจิตใจ 1.717 0.192 

ดา้นความคงอยู่ 8.081 0.005 

ดา้นบรรทดัฐาน 0.247 0.620 

ความภักดีโดยรวม 0.088 0.767 

 
จากตาราง 57 ผลการทดสอบความแปรปรวนของภักดีต่อองคอ์ของพนักงาน

เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเพศ พบว่า ความ
ภกัดีโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรรทัดฐาน ดา้นจิตใจ และดา้นพฤติกรรม มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.767 0.620 

0.192 และ 0.071 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความแปรปรวนในกลุ่มนีไ้ม่แตกต่างกนั จึงใชก้ารท าสอบ
ค่า t-test กรณี Equal variances assumed ส าหรบัความภักดีดา้นดา้นความคงอยู่ พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน จึงใชก้ารทดสอบค่า t-test กรณี Equal 
variances not assumed 

ตาราง 58 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Equal variances assumed 

ความภักด ี เพศ 
t-test for Equality of Means 

Mean S.D. t df Sig. 
ดา้นบรรทดัฐาน  ชาย 3.94 0.545 1.873 148 0.063 

หญิง 3.77 0.556 
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ตาราง 58 (ต่อ) 
 

ความภักด ี เพศ 
t-test for Equality of Means 

Mean S.D. t df Sig. 
ดา้นจิตใจ 
 

ชาย 4.02 0.580 2.159 148 0.032 
หญิง 3.80 0.646    

ดา้นพฤติกรรม 
 

ชาย 4.10 0.575 0.649 148 0.517 
หญิง 4.05 0.431    

ความภักดีโดยรวม 
 

ชาย 3.99 0.497 1.932 148 0.055 
หญิง 3.83 0.520    

 
จากตาราง 58 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัความภกัดีของพนกังาน

เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ดา้นความภกัดีโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.055 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 เท่ากบั 

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภกัดี
โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.063 ซึ่งมากกว่า 0.05 เท่ากับ คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นบรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นจิตใจ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.032 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เท่ากับ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีทางด้าน
จิตใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านพฤติกรรม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.517 ซึ่งมากกว่า 0.05 เท่ากับ คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางด้านพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 59 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Equal variances 
not assumed 

ความภักด ี เพศ 
t-test for Equality of Means 

Mean S.D. t Mean Sig. 
ดา้นความคงอยู่ 
 

ชาย 3.90 0.520 2.094 147.729 0.038 
หญิง 3.70 0.689    

 
จากตาราง 59 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัความภกัดีของพนกังาน

เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ด้านความคงอยู่  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เท่ากับ คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางด้านความคงอยู่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.2 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 
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สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 60 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายกุบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความภักด ี
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นพฤติกรรม  1.273 4 145 0.283 

ดา้นจิตใจ 0.557 4 145 0.694 

ดา้นความคงอยู่  1.079 4 145 0.369 

ดา้นบรรทดัฐาน 0.574 4 145 0.682 

ความภักดีโดยรวม 0.830 4 145 0.508 

 
จากตาราง 60 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดีของพนกังานเอกชน

ของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นอายุ พบว่า ดา้นจิตใจ ดา้น
บรรทัดฐาน ด้านความคงอยู่ และด้านพฤติกรรม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.508 0.694 0.682 0.369 
และ 0.283ตามล าดับ  คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
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หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%  

ตาราง 61 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายกุบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ความภักด ี
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นจิตใจ 
 

ระหว่างกลุม่ 1.97 4 0.493 1.263 0.287 
ภายในกลุม่ 56.56 145 0.39   

รวม 58.53 149    

ดา้นบรรทดัฐาน 
 

ระหว่างกลุม่ 0.66 4 0.165 0.526 0.717 

ภายในกลุม่ 45.445 145 0.313   

รวม 46.104 149    

ดา้นความคงอยู่ ระหว่างกลุม่ 3.127 4 0.782 2.023 0.094 

ภายในกลุม่ 56.037 145 0.386   
รวม 59.164 149    

ดา้นพฤติกรรม  
 

ระหว่างกลุม่ 0.792 4 0.198 0.801 0.526 

ภายในกลุม่ 35.842 145 0.247   
รวม 36.634 149    

ความภักดีโดยรวม ระหว่างกลุม่ 1.121 4 0.28 1.059 0.379 

ภายในกลุม่ 38.381 145 0.265     

รวม 39.502 149       

 
จากตาราง 61 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายุกับความภักดีของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-
test มีดงันี ้
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ด้านความภักดีโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.379 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดี
โดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

ด้านจิตใจ พบว่า มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.287 ซึ่ งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีทางด้าน
จิตใจไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.717 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีทางด้าน
บรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ดา้นความคงอยู่ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.094 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีทางด้าน
ความคงอยู่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.526 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีทางด้าน
พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.3 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 
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H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 62 การทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพกบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความภักด ี
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นพฤติกรรม 0.676 2 147 0.510 

ดา้นจิตใจ 1.684 2 147 0.189 

ดา้นความคงอยู่  1.167 2 147 0.314 

ดา้นบรรทดัฐาน 0.053 2 147 0.949 

ความภักดีโดยรวม 1.208 2 147 0.302 

 
จากตาราง 62 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดีของพนกังานเอกชน

ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านสถานภาพ พบว่า ด้าน
บรรทดัฐาน ดา้นพฤติกรรม ดา้นความคงอยู่ และดา้นจิตใจ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.302 0.949 0.510 
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0.314 และ 0.189ตามล าดับ คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%  

ตาราง 63 การทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพกบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ความภักด ี
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นบรรทดัฐาน 
 

ระหว่างกลุม่ 0.055 2 0.027 0.088 0.916 
ภายในกลุม่ 46.05 147 0.313   

รวม 46.104 149    

"ดา้นพฤติกรรม 
 

ระหว่างกลุม่ 0.036 2 0.018 0.072 0.930 
ภายในกลุม่ 36.598 147 0.249   

รวม 36.634 149    

ดา้นความคงอยู่ 
 

ระหว่างกลุม่ 1.452 2 0.726 1.849 0.161 
ภายในกลุม่ 57.712 147 0.393   

รวม 59.164 149    

ดา้นจิตใจ 
 

ระหว่างกลุม่ 0.072 2 0.036 0.09 0.914 
ภายในกลุม่ 58.459 147 0.398   

รวม 58.53 149    

ความภักดีโดยรวม ระหว่างกลุม่ 0.108 2 0.054 0.202 0.817 
ภายในกลุม่ 39.394 147 0.268   

รวม 39.502 149    

 
จากตาราง 63 การทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพกับความภักดีของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-
test มีดงันี ้
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ด้านความภักดีโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.817 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความ
ภกัดีโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.916 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นบรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.930 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางด้านพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความคงอยู่ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.161 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นความคงอยู่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านจิตใจ  พบว่า มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.914 ซึ่ งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นความคงอยู่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.4 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
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H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 64 การทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัความภกัดีของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความภักด ี
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นพฤติกรรม  0.752 4 145 0.558 

ดา้นจิตใจ 1.151 4 145 0.335 

ดา้นความคงอยู่  0.721 4 145 0.579 

ดา้นบรรทดัฐาน 0.662 4 145 0.620 

ความภักดีโดยรวม 1.142 4 145 0.339 
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จากตาราง 64 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดีของพนกังานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านสถานภาพ พบว่า ด้าน
บรรทดัฐาน ดา้นความคงอยู่ ดา้นพฤติกรรม และดา้นจิตใจ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.339 0.620 0.579 
0.558 และ 0.335ตามล าดับ คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%  

ตาราง 65 การทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัความภกัดีของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ความภักด ี
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นบรรทดัฐาน 
 

ระหว่างกลุม่ 1.870 4 0.467 1.532 0.196 
ภายในกลุม่ 44.235 145 0.305   

รวม 46.104 149    

ดา้นความคงอยู่ 
 

ระหว่างกลุม่ 2.990 4 0.748 1.930 0.109 
ภายในกลุม่ 56.174 145 0.387   

รวม 59.164 149    

ดา้นพฤติกรรม 
 

ระหว่างกลุม่ 2.901 4 0.725 3.118 0.017 
ภายในกลุม่ 33.733 145 0.233   

รวม 36.634 149    

ดา้นจิตใจ 
 

ระหว่างกลุม่ 2.760 4 0.690 1.794 0.133 
ภายในกลุม่ 55.77 145 0.385   

รวม 58.53 149    

ความภักดีโดยรวม ระหว่างกลุม่ 2.161 4 0.540 2.098 0.084 
ภายในกลุม่ 37.341 145 0.258   

รวม 39.502 149    
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จากตาราง 65 การทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัความ
ภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิติ F-test มีดงันี ้

ด้านความภักดีโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.084 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีความภักดีโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.196 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความคงอยู่ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.109 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ภกัดีทางดา้นความคงอยู่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านจิตใจ  พบว่า มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.133 ซึ่ งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ภักดีทางด้านจิตใจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เท่ากับ คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีความภักดีทางดา้นพฤติกรรมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ดงันัน้จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใชส้ถิติ LSD 
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ตาราง 66 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบัความภกัดีดา้น
พฤติกรรม โดยใชส้ถิติ LSD 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 

15,000 - 
20,999 
บาท 

21,000 - 
27,999 
บาท 

28,000 - 
33,999 
บาท 

34,000 
- 

39,999 
บาท 

มากกว่า 
40,000 
บาทขึน้
ไป 

Mean 3.96 4.08 4.10 4.50 4.18 
15,000 - 20,999 บาท 3.96 - -0.121 -0.133 -0.537* -0.220   

 (0.220) (0.351) (0.001) (0.070) 
21,000 - 27,999 บาท 4.08  - -0.012 -0.417* -0.099   

  (0.937) (0.016) (0.451) 
28,000 - 33,999 บาท 4.10   - -0.405* -0.087 
     (0.045) (0.601) 
34,000 - 39,999 บาท 4.50    - 0.317 
      (0.089) 
มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 4.18     - 

                                                  *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 66 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนกบั
ความภกัดีดา้นพฤติกรรมโดยใชส้ถิติ LSD พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท กับผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 39,999 บาท พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท 
มีความภักดีดา้นพฤติกรรมแตกต่างเป็นรายคู่กับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
34,000 - 39,999 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีความภกัดีดา้นพฤติกรรมนอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 39,999 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.537 
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ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 21,000 - 27,999 บาท กับผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 39,999 บาท พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ต่อเดือน 21,000 - 27,999 บาท 
มีความภักดีดา้นพฤติกรรมแตกต่างเป็นรายคู่กับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
34,000 - 39,999 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 21,000 - 27,999 บาท มีความภกัดีดา้นพฤติกรรมนอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 39,999 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.417 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 28,000 - 33,999 บาท กับผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 39,999 บาท พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ต่อเดือน 28,000 - 33,999 บาท 
มีความภักดีดา้นพฤติกรรมแตกต่างเป็นรายคู่กับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
34,000 - 39,999 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 28,000 - 33,999 บาท มีความภกัดีดา้นพฤติกรรมนอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 39,999 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.405 

สมมติฐานข้อที่ 3.5 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้
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H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 67 การทดสอบค่าความแปรปรวนของการศกึษากบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความภักด ี
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นพฤติกรรม  0.007 2 147 0.993 

ดา้นจิตใจ 3.224 2 147 0.043 

ดา้นความคงอยู่  3.011 2 147 0.052 

ดา้นบรรทดัฐาน 1.863 2 147 0.159 

ความภักดีโดยรวม 2.697 2 147 0.071 

 
จากตาราง 64 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดีของพนกังานเอกชน

ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าการศึกษา พบว่า ด้าน
พฤติกรรม ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นความคงอยู่ และดา้นจิตใจ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.071 0.993 0.159
และ 0.052ตามล าดับ  คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส าหรบัดา้นจิตใจ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.043 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) แสดงว่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 68 การทดสอบค่าความแปรปรวนของการศกึษากบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ความภักด ี
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นพฤติกรรม  ระหว่างกลุม่ 0.506 2 0.253 1.03 0.359 
ภายในกลุม่ 36.128 147 0.246   

รวม 36.634 149    

ดา้นบรรทดัฐาน ระหว่างกลุม่ 0.346 2 0.173 0.556 0.575 
ภายในกลุม่ 45.758 147 0.311   

รวม 46.104 149    

ดา้นความคงอยู่  ระหว่างกลุม่ 0.803 2 0.402 1.011 0.366 
ภายในกลุม่ 58.361 147 0.397   

รวม 59.164 149    

ความภักดีโดยรวม ระหว่างกลุม่ 0.364 2 0.182 0.684 0.506 
ภายในกลุม่ 39.138 147 0.266   

รวม 39.502 149    

 
จากตาราง 68 การทดสอบค่าความแปรปรวนของการศึกษากับความภักดีของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-
test มีดงันี ้

ด้านความภักดีโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.506 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ภกัดีโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้



  188 

ด้านพฤติกรรม  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.359 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางด้านพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.575 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นบรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความคงอยู่ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0366 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นความคงอยู่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 69 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการศกึษากบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

คุณภาพชีวิตในการท างาน  Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นจิตใจ 
Brown-

Forsythe 
0.586 2 21.491 0.565 

 
จากตาราง 69 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการศึกษากับความภักดี

ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe 

ด้านจิตใจ  พบว่า  มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.565 ซึ่ งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบรษิัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดี
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ทางดา้นจิตใจไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.6 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 70 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายงุานกบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของบริษัท
จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความภักด ี
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นพฤติกรรม  0.869 4 145 0.484 

ดา้นจิตใจ 0.195 4 145 0.941 
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ตาราง 70 (ต่อ) 

ความภักด ี
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความคงอยู่  0.759 4 145 0.553 

ดา้นบรรทดัฐาน 1.343 4 145 0.257 

ความภักดีโดยรวม 0.433 4 145 0.785 

 
จากตาราง 70 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดีของพนกังานเอกชน

ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้การอายงุาน พบว่า ดา้นจิตใจ
ดา้นความคงอยู่ ดา้นพฤติกรรม และดา้นบรรทดัฐาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.785 0.941 0.553 0.484 
และ 0.257ตามล าดับ  คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%  

ตาราง 71 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายงุานกบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของบริษัท
จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ความภักด ี
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นจิตใจ ระหว่างกลุม่ 1.314 4 0.328 0.832 0.507 
ภายในกลุม่ 57.217 145 0.395     

รวม 58.53 149       

ดา้นความคงอยู่  ระหว่างกลุม่ 3.3 4 0.825 2.141 0.079 
ภายในกลุม่ 55.864 145 0.385     

รวม 59.164 149       
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ตาราง 71(ต่อ) 

ความภักด ี
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นพฤติกรรม  
 

ระหว่างกลุม่ 1.518 4 0.379 1.567 0.186 
ภายในกลุม่ 35.116 145 0.242   

รวม 36.634 149    

ดา้นบรรทดัฐาน 
 

ระหว่างกลุม่ 0.702 4 0.175 0.56 0.692 
ภายในกลุม่ 45.403 145 0.313   

รวม 46.104 149    

ความภักดีโดยรวม ระหว่างกลุม่ 1.204 4 0.301 1.14 0.340 
ภายในกลุม่ 38.298 145 0.264   

รวม 39.502 149    

 
จากตาราง 71 การทดสอบค่าความแปรปรวนของอายุงานกับความภักดีของ

พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-
test มีดงันี ้

ด้านความภักดีโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.340 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนั มีความภกัดี
โดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

ด้านจิตใจ  พบว่า มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.507 ซึ่ งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความภกัดีทางดา้น
จิตใจไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ดา้นความคงอยู่ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.079 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความภกัดีทางดา้น
ความคงอยู่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.186 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความภกัดีทางดา้น
พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.692 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความภกัดีทางดา้น
บรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.7 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยระดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของขอ้มูลเท่ากันทุก
กลุม่ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัใหท้ดสอบ
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ความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดย
ใช ้Levene's Test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ ค่า Sig. ที่ค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 72 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแผนกที่สงักดักบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความภักด ี
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นพฤติกรรม  1.199 12 137 0.290 

ดา้นจิตใจ 0.438 12 137 0.946 

ดา้นความคงอยู่  1.403 12 137 0.172 

ดา้นบรรทดัฐาน 0.727 12 137 0.724 

ความภักดีโดยรวม 0.905 12 137 0.544 

 
จากตาราง 72 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดีของพนกังานเอกชน

ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแผนกที่สังกัดพบว่า ดา้น
จิตใจ ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นพฤติกรรม และดา้นความคงอยู่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.544 0.946 0.724 

0.290 และ 0.172ตามล าดับ คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่าง จึงใชส้ถิติ F-test ใน
การทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%  
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ตาราง 73 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแผนกที่สงักดักบัความภกัดีของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ F-test มีดงันี ้

ความภักด ี
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นจิตใจ 
 

ระหว่างกลุม่ 5.528 12 0.461 1.191 0.296 
ภายในกลุม่ 53.003 137 0.387   

รวม 58.53 149    

ดา้นบรรทดัฐาน 
 

ระหว่างกลุม่ 3.795 12 0.316 1.024 0.431 
ภายในกลุม่ 42.31 137 0.309   

รวม 46.104 149    

ดา้นพฤติกรรม  
 

ระหว่างกลุม่ 2.301 12 0.192 0.765 0.685 
ภายในกลุม่ 34.333 137 0.251   

รวม 36.634 149    

ดา้นความคงอยู่  
 

ระหว่างกลุม่ 3.953 12 0.329 0.818 0.632 
ภายในกลุม่ 55.21 137 0.403   

รวม 59.164 149    

ความภักดีโดยรวม ระหว่างกลุม่ 2.639 12 0.22 0.817 0.632 
ภายในกลุม่ 36.863 137 0.269   

รวม 39.502 149    

 
จากตาราง 73 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแผนกที่สังกัดกับความภักดี

ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ 
F-test มีดงันี ้

ด้านความภักดีโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.632 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานเอกชนของ
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บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนั มีความ
ภกัดีโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านจิตใจ  พบว่า มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.296 ซึ่ งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สังกัดแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นจิตใจไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.431 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สังกัดแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นบรรทัดฐาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.685 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สังกัดแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางด้านพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความคงอยู่ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.632 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สังกัดแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นความคงอยู่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 4 ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient โดยความผูกพันมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  

ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร 

ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบุคคล ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ดา้นธรรมนูญในองคก์ร 
ดา้นการบูรณาการทางสงัคม ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และดา้นความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธส์งัคม 

มีผลการทดสอบดงันี ้
สมมติฐานข้อที ่4.1 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 74 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรมของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ความผูกพันต่อองคก์ร 

ด้านค่าตอบแทนทีเ่พียงพอและยุติธรรม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.549** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.213** 0.009 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.638** 0.000 สงู เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.575** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

                                                 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 74 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับ
คุณภาพชีวิตในการท างานทา งดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมมีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.575 หมายความว่า 
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ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความ
ผูกพันต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยติุธรรมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.549 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความเชื่อและการ
ยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยติุธรรมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร  มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.213 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.638 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู กลา่วคือ เมื่อพนกังานมีความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองค์กร จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยติุธรรมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อที ่4.2 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูก
ลักษณะและปลอดภัยของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่
ถูกลักษณะและปลอดภัยของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่
ถูกลักษณะและปลอดภัยของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 75 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทา งดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 

ด้านสภาพแวดล้อมทีถู่กลักษณะและปลอดภัย 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.466** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.133** 0.104 ต ่ามาก เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.450** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.429** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

                                                 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 75 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับ
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยัของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะ
และปลอดภัยของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.429 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ 
เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้น
สภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัยเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้



  201 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสมัพนัธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.466 หมายความว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความเชื่อและ
การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่
ถกูลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.104 ซึ่งมากกว่า 0.05 
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางด้านสภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัยของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัย
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.450 หมายความว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีด้านความ
ปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้าน
สภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัยเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.3 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสในการ
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พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสในการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 76 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทา งดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคลของพนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.508** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.367** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
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ตาราง 76 (ต่อ) 
 

ความผูกพันต่อองคก์ร 

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.676** 0.000 สงู เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.631** 0.000 สงู เดียวกนั 

                                                 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 75 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับ
คณุภาพชีวิตในการท างานทา งดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.631 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสใน
การพฒันาขีดความสามารถเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.508 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้น
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ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.367 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพนั ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมี
คุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึน้ในระดับต ่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.676 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้น
ความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้าน
โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.4 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต ในการท างานทางด้านโอกาสใน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงานของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
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ความเป็นสมาชิกองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสใน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงานของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสใน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงานของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 77 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทา งดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานของบุคคลของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.601** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.372** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.707** 0.000 สงู เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.681** 0.000 สงู เดียวกนั 

                                                 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 77 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับ
คณุภาพชีวิตในการท างานทา งดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และ
มั่นคงในงานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.681 หมายความว่า 
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพัน
ต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและ
มั่นคงในงานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.601 หมายความว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน 
ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทางด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.372 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพนั ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมี
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คุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ในระดับต ่า 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.707 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ด้านความ
ปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ในระดบัสูง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.5 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์ร
ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญใน
องคก์รของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนญูในองคก์ร
ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 78 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทา งดา้นธรรมนญูในองคก์รของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 

ด้านธรรมนูญในองคก์ร 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.556** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.211** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.596** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.557** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

                                                 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 78 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับ
คณุภาพชีวิตในการท างานทา งดา้นธรรมนูญในองคก์รของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านธรรมนูญในองค์กรของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.557 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รเพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.556 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญใน
องคก์รเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นธรรมนูญในองคก์รของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.211 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อ
พนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานทางดา้นธรรมนญูในองคก์รเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.596 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อองค์กรเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้าน
ธรรมนญูในองคก์รเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.6 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
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ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทาง
สงัคมของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการ
ทางสงัคม ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อการยอมรบัเป้าหมาย
และค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมของ
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 79 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทา งดา้นการบรูณาการทางสงัคมของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 

ด้านการบูรณาการทางสังคม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.441** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.200* 0.014 ต ่ามาก เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.527** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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ตาราง 79 (ต่อ) 
 

ความผูกพันต่อองคก์ร 

ด้านการบูรณาการทางสังคม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.479** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
                                                  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
                                                  *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 79 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับ
คุณภาพชีวิตในการท างานทา งดา้นการบูรณาการทางสังคมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบรูณาการทางสงัคมของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.479 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบรูณาการทางสงัคมของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.441 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเชื่อและการ



  212 

ยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการ
ทางสงัคมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.014 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.200 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดับต ่ามาก กล่าวคือ 
เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการ
ท างานทางดา้นการบรูณาการทางสงัคมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสมัพันธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.527 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อองค์กรเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้าน
การบรูณาการทางสงัคมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.7 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดลุระหว่าง
ชีวิตกับการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุล
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ระหว่างชีวิตกับการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 80 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทา งดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร  

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.473** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.186* 0.023 ต ่ามาก เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.511** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.478** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
                                                  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
                                                  *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 80 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับ

คุณภาพชีวิตในการท างานทา งดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธ์ต่อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.478 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.473 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวิตเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.023 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.186 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดับต ่ามาก กล่าวคือ 
เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการ
ท างานทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตเพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.511 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความ
สมดลุระหว่างชีวิตเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.8 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธส์งัคมกับการท างานของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสมัพนัธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธส์งัคมกับการท างานของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธส์งัคมกับการท างานของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 81 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทา งดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมกบัการท างานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร  

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธสั์งคม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.532** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.367** 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.564** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.586** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
                                                  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 81 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับ
คณุภาพชีวิตในการท างานทา งดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์สงัคม
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.586 หมายความว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนัต่อ
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องค์กรโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคม
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์สงัคมของพนกังาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.532 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ด้าน
ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.367 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ามาก 
กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานทางด้านความสมดุลระหว่างชีวิตเพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.564 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ด้าน
ความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้  จะมีคุณภาพชีวิตในการ
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ท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.9 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสมัพนัธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมการท างานของ
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 82 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ของโดยรวมพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร  

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.661** 0.000 สงู เดียวกนั 
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ตาราง 82 (ต่อ) 
 

ความผูกพันต่อองคก์ร  

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.324** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.746** 0.000 สงู เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.705** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
                                                  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 82 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน ต่อองค์กรกับ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.705 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.661 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
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กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร
เพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.324 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กรเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับต ่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.746 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อ
องค์กรเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวเพิ่มขึ ้นในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 5 ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient โดยความผูกพันมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความภักดี ประกอบดว้ย ดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นความคง
อยู่ และดา้นบรรทดัฐาน 

มีผลการทดสอบดงันี ้
สมมติฐานข้อที ่5.1 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้นพฤติกรรมของพนักงานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อการยอมรบัเป้าหมาย
และค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบรษิัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 83 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความภกัดีทางดา้น
พฤติกรรมของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร  

ด้านพฤติกรรม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.538** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.649** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.621** 0.000 สงู เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.710** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
                                                  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 83 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองคก์รกบัความ
ภักดีทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมมีความสมัพันธต่์อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.710 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสงู กลา่วคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดี
ทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
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เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.538 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นพฤติกรรม
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.649 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.621 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่5.2 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังานเอกชนของบรษิัท
จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
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ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นจิตใจของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อการยอมรบัเป้าหมาย
และค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 84 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความภกัดีทางดา้นจิตใจ
ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร  

ด้านจิตใจ 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.630** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.484** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.823** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.784** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
                                                  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 84 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองคก์รกบัความ
ภักดีทางด้านจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.784 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสงู กลา่วคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดี
ทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.630 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร
เพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านจิตใจ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.484 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้น
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
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ความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่ง
หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) 
เท่ากับ 0.823 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก 
กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อ
องคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่5.3 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นความคงอยู่ของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นความคงอยู่ของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อการยอมรบัเป้าหมาย
และค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นความคงอยู่ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 85 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความภกัดีทางดา้นความคง
อยู่ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร  

ด้านความคงอยู่ 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.609** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.442** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.752** 0.000 สงู เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.729** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
                                                  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 85 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองคก์รกบัความ
ภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นความคงอยู่ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.729 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสงู กลา่วคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดี
ทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
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เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.609 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้นความคงอยู่
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.442 หมายความว่า ตวัแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้น
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.752 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัสูง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่5.4 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
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ความเป็นสมาชิกองคก์ร ไม่มีความสมัพันธต่์อความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อการยอมรบัเป้าหมาย
และค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 86 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความภกัดีทางดา้นบรรทดั
ฐานของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร  

ด้านบรรทัดฐาน 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.591** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.420** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.692** 0.000 สงู เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.686** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
                                                  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 86 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองคก์รกบัความ
ภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.686 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสงู กลา่วคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดี
ทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.591 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นบรรทัดฐาน
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.420 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้น
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
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หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.692 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่5.5 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพันธ์ต่อความภักดีโดยรวมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อการยอมรบัเป้าหมาย
และค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อความภักดีของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 87 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความภกัดีของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร  

ความภักดีโดยรวม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

0.667** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 0.552** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความปรารถนาในการด ารงความ
เป็นสมาชิกองคก์ร 

0.817** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม 0.818** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

 
                                                  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 86 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองคก์รกบัความ
ภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมมีความสมัพันธ์ต่อความภกัดีของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากบั 0.818 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงูมาก 
กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงูมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
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0.667 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมี
ความภกัดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.552 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทเพื่อองค์กรเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มี
ความสมัพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.817 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก กล่าวคือ 
เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์ร
เพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงูมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 6 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพั นธ์สังคมมี
ความสมัพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient โดยคณุภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสงัคม ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความภักดี ประกอบดว้ย ดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นความคง
อยู่ และดา้นบรรทดัฐาน 

มีผลการทดสอบดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 6.1 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่

เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมมี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ

และยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมมี  ไม่มีความสมัพนัธต่์อ
ความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

H1 : คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมมี  มีความสัมพันธ์ต่อ
ความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 88 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบัความภกัดีทางดา้น
พฤติกรรมของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ด้านพฤติกรรม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 0.421** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและ
ปลอดภยั 

0.276** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 

0.563** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคง
ในงาน 

0.542** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 0.400** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  0.393** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการ
ท างาน 

0.367** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 0.597** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 0.565** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
                                                  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 88 การทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.565 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม
เพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้าน
พฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.421 หมายความว่า 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมี
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดี
ทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย มีความสมัพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.276 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มขึน้ จะมี
ความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีความสมัพันธ์
ต่อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
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0.563 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล
เพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและมั่นคงในงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.542 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ จะ
มคีวามภกัดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นธรรมนูญในองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นธรรมนูญในองคก์ร มีความสมัพันธต่์อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.400 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นธรรมนูญใน
องคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดับต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นการบรูณาการทางสงัคม มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.393 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ดา้นการบูรณาการทางสังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดับต ่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้น
พฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.367 หมายความว่า 
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิต
ในการท างาน  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางด้าน
พฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นพฤติกรรมของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.597 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 6.2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมมี มี
ความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่ง
หน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ

และยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมมี  ไม่มีความสมัพนัธต่์อ
ความภักดีทางด้านจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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H1 : คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมมี  มีความสัมพันธ์ต่อ
ความภักดีทางด้านจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 89 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบัความภกัดีทางดา้น
จิตใจของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ด้านจิตใจ 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 0.611** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและ
ปลอดภยั 

0.458** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 

0.735** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคง
ในงาน 

0.723** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 0.605** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  0.615** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการ
ท างาน 

0.531** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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 ตาราง 84 (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ด้านจิตใจ 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการ
ท างาน 

0.531** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 0.634** 0.000 สงู เดียวกนั 

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 0.782** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
                                                 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 84 การทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ความภักดีทางด้านจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพัน
ต่อองคก์รโดยรวมมีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.782 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความ
ภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจ
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.611 หมายความว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
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ท างาน ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย มีความสมัพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านจิตใจของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.458 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีความสมัพันธ์
ต่อความภักดีทางดา้นจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.735 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคลเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและมั่นคงในงาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน  มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านจิตใจของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.723 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนักงานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ จะมี
ความภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นธรรมนูญในองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นธรรมนูญในองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังานเอกชนของบริษัท
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จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.605 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นธรรมนูญใน
องคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นการบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นจิตใจของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.615 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบุคคลเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้
ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้น
จิตใจของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.531 หมายความว่า ตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิต
ในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นจิตใจ
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.634 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดับสูง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 6.3 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคม มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ

และยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมมี ไม่มีความสมัพนัธต่์อ
ความภักดีทางดา้นความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมมี  มีความสัมพันธ์ต่อ
ความภักดีทางดา้นความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 90 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบัความภกัดีทางดา้น
ความคงอยู่ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ด้านความคงอยู่ 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 0.657** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและ
ปลอดภยั 

0.397** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 

0.607** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคง
ในงาน 

0.733** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 0.601** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  0.505** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการ
ท างาน 

0.566** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 0.589** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 0.744** 0.000 สงู เดียวกนั 

  
                                                 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 90 การทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ความภักดีทางดา้นความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานโดยรวมมีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของ
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บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.744 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะ
มคีวามภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นความ
คงอยู่ของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.657 หมายความว่า ตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นความ
คงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย มีความสมัพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.397 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มขึน้ จะมี
ความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีความสมัพันธ์
ต่อความภกัดีทางดา้นความคงอยู่ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.607 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล
เพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้
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ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและมั่นคงในงานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.733 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนักงานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ จะมี
ความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นธรรมนูญในองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นธรรมนูญในองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นความคงอยู่ของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.601 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้าน
ธรรมนูญในองค์กรเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางด้านความคงอยู่ เพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานด้านการบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.505 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้น
ความคงอยู่ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.566 หมายความว่า 
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ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมี
คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดี
ทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพนัธส์งัคม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นความคงอยู่ของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.589 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์สงัคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 6.4 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมมี มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ

และยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมมี  ไม่มีความสมัพนัธต่์อ
ความภักดีทางดา้นบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

H1 : คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมมี  มีความสัมพันธ์ต่อ
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ความภักดีทางดา้นบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 91 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบัความภกัดีทางดา้น
บรรทดัฐานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ด้านบรรทัดฐาน 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 0.612** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและ
ปลอดภยั 

0.390** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 

0.639** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคง
ในงาน 

0.701** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 0.584** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  0.530** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการ
ท างาน 

0.61** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 0.630** 0.000 สงู เดียวกนั 

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 0.741** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
                                                 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 91 การทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ความภักดีทางดา้นบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานโดยรวมมีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.741 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะ
มคีวามภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้าน
บรรทดัฐานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.612 หมายความว่า 
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดั
ฐานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย มีความสมัพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.390 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีความสมัพันธ์
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ต่อความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.639 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล
เพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและมั่นคงในงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.701หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นธรรมนูญในองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นธรรมนูญในองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.584 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้น
ธรรมนูญในองค์กรเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางด้านบรรทัดฐานเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานด้านการบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.530 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคณุภาพชีวิต
ในการท างาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้น
บรรทดัฐานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.561 หมายความว่า 
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความ
คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดี
ทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์สงัคม มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นบรรทัดฐานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.630 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นบรรทัดฐานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 6.5 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังค มมี
ความสมัพันธต่์อความภักดีโดยรวมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งันี ้
H0 : คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ

และยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สงัคม  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความภักดีโดยรวมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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H1 : คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ
บุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม มีความสมัพนัธต่์อความ
ภักดีโดยรวมทางของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร ์
สนั  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรทัง้สองตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 92 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบัความภกัดีของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ความภักดีโดยรวม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 0.654** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและ
ปลอดภยั 

0.432** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 

0.718** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคง
ในงาน 

0.764** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร 0.622** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม  0.579** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการ
ท างาน 

0.575** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 



  253 

 ตาราง 92 (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ความภักดีโดยรวม 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 0.687** 0.000 สงู เดียวกนั 

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 0.802** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
                                                 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 92 การทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า 

ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.802 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดี
โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสมัพันธต่์อความภักดีของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.654 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย มีความสมัพันธ์ต่อความภักดี
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.432 หมายความว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัยเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีโดยรวม
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีความสมัพันธ์
ต่อความภัก ดีของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.718หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล
เพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและมั่นคงในงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.764 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นโอกาสในความก้าวหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นธรรมนูญในองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นธรรมนูญในองคก์ร มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.622 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
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ระดบัสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นธรรมนูญในองคก์รเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการ

ท างานดา้นการบูรณาการทางสงัคม มีความสมัพันธต่์อความภักดีของพนกังานเอกชนของบริษัท
จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.579 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นการบูร
ณาการทางสังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.575 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคณุภาพชีวิต
ในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้
ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สงัคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.687 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตาราง 93 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่ง
หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
การศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน อายงุานและแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตใน
การท างานแตกต่างกนั 

ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร ์ 
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สถิติที่ใช้ 

1.1 เพศ          Independent 
Sample t-test 

1.2 อายุ          One-Way 
ANOVA 

1.3 สถานภาพ       -   One-Way 
ANOVA 

1.4 รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 

         One-Way 
ANOVA 

1.5 การศกึษา          One-Way 
ANOVA 

1.6 อายงุาน          One-Way 
ANOVA 

1.7 แผนกที่สงักดั          One-Way 
ANOVA 
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หมายเหต ุ
เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H0) 
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H1) 
เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่มีความแปรปรวน 

ตาราง 94 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่ง
หน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
การศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน อายงุานและแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ
องคก์รแตกต่างกนั 

ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร ์ 

ความผูกพันต่อองคก์ร สถิติที่ใช้ 
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2.1 เพศ     Independent 
Sample t-test 

2.2 อายุ     One-Way ANOVA 
2.3 สถานภาพ     One-Way ANOVA 
2.4 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน     One-Way ANOVA 
2.5 การศกึษา     One-Way ANOVA 
2.6 อายงุาน     One-Way ANOVA 
2.7 แผนกที่สงักดั     One-Way ANOVA 

 
หมายเหต ุ

เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H0) 
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H1) 
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ตาราง 95 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่ง
หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
การศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน อายงุานและแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีความภกัดี
แตกต่างกนั 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ 

ความภักด ี สถิติที่ใช้ 
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3.1 เพศ      Independent 
Sample t-test 

3.2 อายุ      One-Way ANOVA 
3.3 สถานภาพ      One-Way ANOVA 
3.4 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน      One-Way ANOVA 
3.5 การศกึษา      One-Way ANOVA 
3.6 อายงุาน      One-Way ANOVA 
3.7 แผนกที่สงักดั      One-Way ANOVA 

 
หมายเหต ุ

เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H0) 
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H1) 
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ตาราง 96 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สถิติที่ใช้ 

ดา้นความเชื่อและการ
ยอมรบัเปา้หมายและ
ค่านิยมองคก์ร  

         Pearson 
Correlation 

ดา้นความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทเพื่อองคก์ร 

         Pearson 
Correlation 

ดา้นความปรารถนาใน
การด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์ร 

         Pearson 
Correlation 

โดยรวม          Pearson 
Correlation 

 
หมายเหต ุ

เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H0) 
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H1) 
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ตาราง 97 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร 

ความภักด ี

สถิติที่ใช้ 
ดา้
นพ

ฤติ
กร
รม

 

ดา้
นจ
ิตใ
จ 

ดา้
นค
วา
มค
งอ
ยู่ 

ดา้
นบ

รร
ทดั
ฐา
น 

โด
ยร
วม

 

ดา้นความเชื่อและการยอมรบั
เปา้หมายและค่านิยมองคก์ร  

     Pearson 
Correlation 

ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อ
องคก์ร 

     Pearson 
Correlation 

ดา้นความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์ร 

     Pearson 
Correlation 

โดยรวม      Pearson 
Correlation 

 
หมายเหต ุ

เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H0) 
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H1) 
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ตาราง 98 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้น
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยั โอกาสในการ
พฒันาขีดความสามารถของบคุคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร 
การบรูณาการทางสงัคม ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม
มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ความภักด ี

สถิติที่ใช้ 

ดา้
นพ

ฤติ
กร
รม

 

ดา้
นจ
ิตใ
จ 

ดา้
นค
วา
มค
งอ
ยู่ 

ดา้
นบ

รร
ทดั
ฐา
น 

โด
ยร
วม

 

ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยติุธรรม 

     Pearson 
Correlation 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะ
และปลอดภยั 

     Pearson 
Correlation 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของบคุคล 

     Pearson 
Correlation 

ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และ
มั่นคงในงาน 

     Pearson 
Correlation 

ดา้นธรรมนญูในองคก์ร      Pearson 
Correlation 

ดา้นการบรูณาการทางสงัคม       Pearson 
Correlation 

ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบั
การท างาน 

     Pearson 
Correlation 
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ตาราง 98 (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ความภักด ี

สถิติที่ใช้ 

ดา้
นพ

ฤติ
กร
รม

 

ดา้
นจ
ิตใ
จ 

ดา้
นค
วา
มค
งอ
ยู่ 

ดา้
นบ

รร
ทดั
ฐา
น 

โด
ยร
วม

 

ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม      Pearson 
Correlation 

โดยรวม      Pearson 
Correlation 

 
หมายเหต ุ

เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H0) 
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H1) 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี ้มุ่ งศึกษา ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานที่ มี
ความสมัพนัธต่์อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ การศกึษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน อายงุานและแผนกสงักดัที่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร คณุภาพชีวิตในการท างาน
และความภักดีของของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร กับคณุภาพชีวิตในการท างานประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมของ
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต ในการท างานกับความภัก ดี 
ประกอบดว้ยดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นความคงอยู่ และดา้นบรรทดัฐานของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานะ การศึกษา รายไดต่้อเดือน อายุงานและ
แผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

2. พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานะ การศึกษา รายไดต่้อเดือน อายุงานและ
แผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
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3. พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มี
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานะ การศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน 
อายงุานและแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

4. ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

6. คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม 
สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 
โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองค์กร การบูรณาการทางสังคม ความ
สมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพันธส์งัคมมีความสมัพันธต่์อความภักดี
ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ พนักงานในระดับปฏิบัติการณ์จนถึงระดับ
ผูจ้ดัการของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งจ านวน 212 คน เนื่องจากเป็นประชากรที่มีอตัรา
การลาออกมากที่สดุ โดยไม่รวมผูบ้ริหาร ขอ้มลู ณ วนัที่ 24  พฤศจิกายน 2563 (ที่มา: ฝ่ายบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ พนักงานในระดับปฏิบัติการจนถึงระดับ

ผูจ้ัดการของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งทั้งเพศชายและหญิง โดยไม่รวมผู้บริหาร ซึ่ง
ผู้วิจัยทราบจ านวนที่แน่นอน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิน้ 212 คน เนื่องจากทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
(Yamane, 1970) โดยมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัไดอ้ยู่ที่ 
5% กลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 139 คน และส ารองเพิ่มไว ้11 คน รวมกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัทัง้สิน้ 
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150 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่  1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา 
(Quota Sampling) และขัน้ที่ 2 ใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสรา้งขึน้เพื่อศึกษา ความผูกพันต่อองคก์ร
และคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษา
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา อายุงานและแผนกที่
สงักดั จ านวนทัง้หมด 7 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพัน ได้แก่ 1) ด้านความเชื่อ การยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 2) ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 3) ดา้นความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร จ านวน 17 ขอ้  

สว่นที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน ไดแ้ก่ 1) ดา้นค่าตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรม 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย 3) ดา้นโอกาสในการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 4) ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 5) ด้าน
ธรรมนญูในองคก์ร 6) ดา้นการบูรณาการทางสงัคม 7) ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน 
8) ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม จ านวน 47 ขอ้  

สว่นที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความภกัดี ไดแ้ก่ 1) ดา้นจิตใจ 2) ดา้นความคงอยู่ 3) 
ดา้นบรรทดัฐาน 4) ดา้นพฤติกรรม จ านวน 24 ขอ้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  

เป็นการศึกษาขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง 150 คน 
โดยเป็นพนกังานในระดบัปฏิบติัการจนถึงระดบัผูจ้ดัการของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง
ทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยจัดท า
แบบสอบถามออนไลนผ์่านทาง Google Form และแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างผ่านทาง
อีเมล ์และ Line กลุม่ของบรษิัท 
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ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  
เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากบทความ ผลงานวิจัย วารสารทางวิชาการ รวมถึง

แหลง่ขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต เพื่อประกอบการคน้ควา้และสรา้งแบบสอบถาม 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

1. ตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถว้นของการ
ตอบแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก  

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกตอ้งเรียบรอ้ย มาลงรหัสโดยแบ่งเป็น
กลุม่ตามตวัแปรที่ไดศ้กึษาตามที่ไดก้ าหนดไว ้

3. การประมวลผลข้อมูล  (Processing) ที่ลงรหัสแล้วน ามาบันทึกโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร ์เพื่อการประมวลผลขอ้มลูซึ่งใชโ้ปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป SPSS เพื่อวิเคราะหข์อ้มลูเชิง
พรรณนาและเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) มีดังนี ้

ส่วนที่ 1 เก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน การศึกษา อายุงานและแผนกที่สงักดั โดยใชค่้ารอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร  ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร  และดา้นความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง แบ่งเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคล โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์สงัคม โดยใชก้ารหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถาม 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นความคงอยู่ และ
ดา้นบรรทดัฐาน โดยใชก้ารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) มีดังนี ้
เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชเ้ครื่องมือการวิเคราะหผ์ลทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตรแ์ตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการในท างาน
แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-way Analysis of Variance (One-Way 
ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.1 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.3 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.5 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.6 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.7 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
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โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) ใน
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.1 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.2 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.3 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.4 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.5 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.6 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.7 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ 
Independent t-test และ One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 3.1 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 3.2 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 3.3 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 3.4 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานขอ้ที่ 3.5 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 3.6 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 3.7 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 4 ความผูกพันต่อองคก์รมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชส้ถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่  4.1 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่  4.2 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท าง านทางด้าน
สภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัยของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  4.3 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  4.4 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสใน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงานของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานข้อที่  4.5 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญใน
องคก์รของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  4.6 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการ
ทางสงัคมของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  4.7 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  4.8 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านความ
เก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมกบัการท างานของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  4.9 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานโดยรวม
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที ่5 ความผกูพนัต่อองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของพนกังาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่  5.1 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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สมมติฐานข้อที่  5.2 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่  5.3 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่  5.4 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  5.5 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีโดยรวมของพนกังานเอกชนของบรษิัท
จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่ 6 คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่  6.1 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม  สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม  ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมมี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานขอ้ที่ 6.2 คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม  สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมมีมี
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ความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนักงานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่ง
หน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานขอ้ที่ 6.3 คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม  สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมมีมี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานค 

สมมติฐานขอ้ที่ 6.4 คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม  สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมมี มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานขอ้ที่ 6.5 คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม  สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม  ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมี
ความสมัพันธต่์อความภักดีโดยรวมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจยัเรื่อง ความผูกพนัต่อองคก์รและคณุภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพนัธ์

ต่อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยัดงันี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตาม อายุ เพศ สถานภาพ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน การศกึษา อายงุานและแผนกที่สงักดั พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามเมื่อจ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 87 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 58 รองลงมาไดแ้ก่ เพศชาย จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42 ส่วนใหญ่มีอายุ
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อยู่ในช่วง 27 - 34 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.3 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ี่มีอายุในช่วง 35 - 43 
ปี จ านวน 40 คน เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 104 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 69.3 รองลงมาไดแ้ก่ สมรส จ านวน 44 คน เมื่อจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000 - 20,999 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 
รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 21,000 - 27,999 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 25.3 เมื่อจ าแนกตามการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัปรญิญาตรี จ านวน 72 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 48.0 รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.7  
เมื่อจ าแนกตามอายุงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในปฏิบติังานนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี จ านนวน 75 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 50 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ี่มีอายุงาน 6 - 10 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.0 
เมื่อจ าแนกตามแผนกที่สงักดั สว่นใหญ่สงักดัแผนกพนกังานขายและผูช้่วยพนกังงานขาย จ านวน 
36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.0 รองลงมาไดแ้ก่ แผนกคลงัสินคา้จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.3 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความผกูพนั แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และ
ความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความผูกพันในระดับมากที่สุด ส่วนดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมองค์กร และด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมในระดบัมากตามล าดบั 

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านยินดีที่จะปฎิบติั
ตามกฎระเบียบของบริษัทอยู่ในระดบัมากที่สดุ ส่วนขอ้ท่านเชื่อมั่นในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร 
ความส าเร็จของบริษัทส่วนหนึ่งมีผลมาจากการท างานของท่าน ท่านยอมรบันโยบาย เป้าหมาย
และค่านิยมของบริษัท ท่านคิดว่าบริษัทมีเป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินงานที่ชัดเจนสามารถ
น าไปสู่ผลส าเรจ็ในการปฏิบติังาน และท่านมีความรูส้ึกว่าเป้าหมายของท่านและองคก์รเหมือนกนั
อยู่ในระดบัมาก 
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ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ผูกพันต่อองตก์รดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านรูส้ึกมีความสุขเมื่อสามารถท างานไดส้  าเร็จ ท่าน
ตั้งใจปฎิบัติงานอย่างเติมที่เพื่อท างานใหบ้ริษัท เมื่อพบอุปสรรคในการท างานท่านจะสามารถ
แกไ้ขปัญหาจนได ้และท่านยินดีปฏิบติัหนา้ที่แทนเพื่อนร่วมงานที่มีความจ าเป็นตอ้งลาหยุดงาน
อยู่ในระดบัมากที่สดุ ส่วนขอ้ ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทตามบทบาทของตนอย่างเต็มที 
ท่านเต็มใจท างานในวันหยุดหรือท างานล่วงเวลา หากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งพึ่งพางานของท่าน
อยู่ในระดบัมาก 

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านรูส้ึก
ภาคภูมิใจที่ไดเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของบรษิัทแห่งนี ้ท่านจะบอกเพื่อน ครอบครวัและคนรูจ้กัว่าท่าน
ท างานที่บรษิัทแห่งนี ้ท่านคิดว่าการตดัสินใจในการท างานที่บริษัทแห่งนีเ้ป็นการตดัสินใจที่ถกูตอ้ง 
ท่านคิดว่าบรษิัทปฎิบติักบัท่านเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครวั ท่านไม่สนใจค าเชิญชวนของคนอ่ืน
ใหไ้ปท างานที่อ่ืนอยู่ในระดบัมาก  

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน  แบ่ง
ออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภยั โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงใน
งาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณาการทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และ
ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย 
ดา้นการบูรณาการทางสังคม ดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน  ดา้นโอกาสในการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  ด้านความ
เก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม ดา้นธรรมนญูในองคก์ร ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดบัมากตามล าดบั 

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 เมื่อศึกษาเป็นรายข้อ พบว่า  ท่านได้รับการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ประจ าปีอย่างยุติธรรม  บริษัทให้ผลตอบแทน เงินเดือนและสวัสดิการที่เป็นธรรม  ท่านได้รับ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนขององคก์รอ่ืนที่มีลกัษณะคลา้ยกนั ท่านพึง
พอใจกบัการปรบัเงินเดือนและสวสัดิการที่บริษัทจัดหาให้ เช่น ประกันสงัคม ประกันกลุ่ม กองทุน 
เป็นตน้อยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ เงินเดือนที่ท่านไดร้บัมีความเหมาะสมกบัหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ และ
ค่าตอบแทนที่ท่านไดร้บัเพียงพอส าหรบัรายจ่ายของท่านอยู่ในระดบัปานกลาง 

ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า สถานที่ท างานมีความสะอาดและ
ถูกสุขลกัษณะ สถานที่ท างานมีมาตราการณป์้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัหรือโรคระบาด
อย่างเหมาะสม เช่น โรคโควิด-19อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนขอ้ มีสถานที่ท างานที่ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรพัยส์ิน มีอุปกรณ์ เครื่องใชท้ี่อ  านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน
ของท่านสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างานเสมอ บรรยากาศการท างานในหน่วยงานของท่าน 
ส่งผลใหท้่านมีสุขภาพจิตที่ดีและสถานที่มีการแบ่งพืน้ที่การท างานเป็นสดัส่วนอย่างเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก 

ด้ านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านได้รบั
มอบหมายใหป้ฎิบติังานที่ใชค้วามรูค้วามสามารถเพิ่มขึน้ งานที่ปฎิบติัมีความหลากหลาย ท าให้
ท่านมีความรูค้วามสามารถมากขึน้ ท่านมีอิสระในการน าความรู ้ความสามารถมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างเต็มที่ งานที่ปฎิบัติตรงกับความรูค้วามสามารถของท่าน และบริษัทมีการจัด
อบรม พฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานอยู่เสมออยู่ในระดบัมาก 

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า บริษัทเป็นที่รูจ้ักและมีชื่อเสียงใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั บริษัทมีความมั่นคงและมีความเติบโตอยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนขอ้ ท่านมี
ความพึงพอใจในต าแหน่งที่ปฎิบติัอยู่ในขณะนี ้ พนกังานที่มีความสามารถทุกคนมีโอกาสไดเ้ลื่อน
ต าแหน่ง ท่านปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งกังวลว่าจะโดนโยกยา้ย สบัเปลี่ยนหนา้ที่ หรือใหล้าออกจาก
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งานดว้ยความไม่เป็นธรรม และบริษัทนีจ้ะท าใหท้่านมีความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานที่สงูขึน้อยู่
ในระดบัมาก 

ด้านธรรมนูญในองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นธรรมนูญในองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 เมื่อศึกษาเป็นราย
ขอ้ พบว่า เพื่อนร่วมงานของท่านใหค้วามเคารพในสิทธิส่วนบุคคลไม่กา้วก่ายในเรื่องส่วนตวัของ
ท่านที่ไม่เก่ียวข้องกับการท างาน ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเสมอภาคในการท างานกับ
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ผูบ้งัคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน
ของท่านยอมรบัความขดัแยง้ทางความคิด ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีการบริหารงานที่โปร่งใส มี
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัท่านมีอิสระในการท่ีจะปฏิเสธงานที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งท่านคิดว่า
ไม่เหมาะกับความสามารถของท่านหรือเป็นงานที่นอกเหนือขอบเขตความรบัผิดชอบอยู่ในระดับ
มาก 

ด้านการบูรณาการทางสังคม ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัคุณภาพชีวิตใน
การท างานด้านการบูรณาการทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อ
ศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านสามารถรว่มงานกบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดีอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
ส่วนข้อ แผนกของท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไข
ปัญหาในการปฎิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้ าปรกึษาและเป็นกนัเอง ท่านไดร้บั
ความร่วมมือที่ดีจากเพื่อนร่วมงานแผนกอ่ืน เพื่อนร่วมงานใหเ้กียรติและยอมรบัในศักยภาพของ
กนัและกนั หน่วยงานของท่านมีการจดักิจกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีภายในหน่วยงาน  และ
บคุคลากรในบรษิัทท างานรว่มกนัเป็นทีม โดยไม่มีการแบ่งพรรคพวกอยู่ในระดบัมาก 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับ
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านสามารถแบ่งเวลาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว
ได้อย่างเหมาะสม งานประจ าของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตครอบครัว หรือชีวิต
สว่นตวัของท่าน ท่านสามารถท างานที่รบัผิดชอบเสรจ็ทนัภายในเวลาที่ก าหนด ท่านมีเวลาพกัผ่อน
อย่างเพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง ท่านมีเวลาว่างที่จะพบปะสงัสรรคก์ับคนรกัเพื่อนและญาติ 
และปรมิาณงานที่ท่านไดร้บัมอบหมายเหมาะสม ท าใหท้่านมีสมดลุระหว่างชีวิตในการท างานและ
ชีวิตส่วนตัวอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อ มีความคิดเห็นระดับมปานกลาง คือ ท่านมักรูส้ึกกังวล
เก่ียวกบัการท างาน แมว้่าท่านจะอยู่ในช่วงพกัผ่อนหรือใชเ้วลาสว่นตวัอยู่ในระดบัปานกลาง 
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ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธสั์งคม ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.88 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านเห็นดว้ยและสนบัสนุนนโยบายของบริษัทดา้นการช่วยเหลือ
และพฒันาสงัคม ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บริษัทจดัขึน้ประโยชนข์องสงัคม  ท่านรูส้ึกว่าองคก์ร
ของท่านมีการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนข์องสงัคม และท่านคิดว่าองคก์รของท่านใหค้วาม
รว่มมือกบัชมุชนในการท ากิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชนอ์ยู่ในระดบัมาก  

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความภักดี แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
พฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นความคงอยู่ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับความภักดี ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.90 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นความคงอยู่ 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมากตามล าดบั 

ด้านพฤติกรรม  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความภักดีด้านพฤติกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านจะไม่น าขอ้มลูที่
เปิดความลบัของบริษัทไปเผยแพร่ใหบุ้คคลภายนอกไดร้บัรู ้ และท่านยินดีปฎิบติังานตามที่ไดร้บั
มอบหมายอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนขอ้ ท่านมกัค านึงถึงการกระท าที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท 
ท่านรกัษาผลประโยชนแ์ละชื่อเสียงของบริษัทเสมอ หากมีผูอ่ื้นใหร้า้ยและกล่าวหาในสิ่งที่ไม่เป็น
ความจรงิต่อบรษิัท ท่านจะรูส้กึไม่พอใจและแกไ้ขใหถ้กูตอ้งทนัที ท่านเต็มใจที่จะเสียสละประโยชน์
สว่นตวัเพื่อใหบ้รษิัทประสบความส าเรจ็และมีชื่อเสียงอยู่ในระดบัมาก 

ด้านจิตใจ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความภักดีดา้นจิตใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า งานที่ท่านท าอยู่เป็นงานที่ท่านรกั
และเต็มใจที่จะปฎิบัติ ท่านรูส้ึกภูมิใจที่ไดเ้ป็นบุคลากรขององคก์ร ท่านมีความสุขที่ไดท้ างานใน
บริษัทแห่งนี  ้ท่านรูส้ึกว่าคนในบริษัทนีม้ีความผูกพันเหมือนคนในครอบครวั ท่านรูส้ึกว่าตนเองมี
ความส าคญัต่อบริษัทเท่าเทียมกบัพนกังานคนอ่ืน ท่านรูส้กึมีขวญัและก าลงัใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก 

ด้านความคงอยู่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความภักดีด้านความคงอยู่ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านสามารถยอมรบั
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการพัฒนาองคก์ร ท่านไม่เคยรูส้ึกเสียเวลา เมื่อตอ้งทุ่มเทใหก้ับงาน
มากขึน้ บริษัทแห่งนีท้  าใหช้ีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีขึน้ ท่านรูส้ึกคุม้ค่าที่จะไดอ้ทุิศตนท างานให้
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บริษัท ท่านตอ้งการที่จะปฎิบติังานในบรษิัทแห่งนีจ้นเกษียณอายุ และท่านจะปฎิบติังานที่บรษิัทนี ้
ต่อไปแมว้่าบรษิัทอ่ืนจะเสนอต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่าอยู่ในระดบัมาก 

ด้านบรรทัดฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความภักดีด้านบรรทัดฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 เมื่อศึกษาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านคิดว่าเมื่อบริษัท
แห่งนี ้ให้สิ่งดีๆ แก่ท่าน ท่านควรปฎิบัติงานตอบแทนบริษัท  ท่านพยายามหาวิธีใหม่ๆ ในการ
ปรบัปรุงการท างานของตนใหม้ีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เมื่อท่านปฏิบติังานกับบริษัทนานขึน้ ท่าน
รูส้ึกมีความภักดีต่อบริษัท บางครัง้ท่านจะมีปัญหาในการท างานจนอยากจะลาออก แต่ในความ
เป็นจริงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติ ท่านเต็มใจปฏิบติังานล่วงเวลาแมจ้ะไดค่้าตอบแทนที่ไม่คุม้ค่า 
และท่านไม่ลาออกจากบริษัทแห่งนีเ้พราะจะหางานใหม่ที่ใหค่้าตอบแทนแบบนีย้ากอยู่ในระดับ
มาก 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์ Independent t-test และ 

One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) เพื่ อทดสอบสมม ติฐาน ในการวิ จั ย 
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อายุงานและแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่าง
กนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีคณุภาพ
ชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานทางด้านธรรมนูญในองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานทางดา้นการบูรณาการทางสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  พบว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิต
ในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั โดยพนกังานที่มีอาย ุ18 - 26 ปี, 27 - 34 ปี, 34 - 43  ปี, 44 - 52 ปี 
และ 53 ปีขึน้ไป มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยัไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
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ท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  พบว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
ในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.3 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่
แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีสถานภาพโสดมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมเท่ากบัพนกังานที่มีสถานภาพสมรส และหย่ารา้ง/หมา้ย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั 
มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ
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แตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั 
มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การท างานทางดา้นธรรมนญูในองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า มีค่าความ
แปรปรวนเท่ากบั 0 หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละสถานภาพมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า พนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีคณุภาพ
ชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างาน
ไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
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กนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรมไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัยไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า 
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคคลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า  

พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มี
คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 28,000 - 33,999 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยพนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท  มีคุณภาพชีวิตในการท างานดา้น
โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานน้อยกว่า  พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 28,000 - 
33,999 บาท  โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.380 

พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มี
คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  โดยพนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท  มีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานน้อยกว่า พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 
40,000 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.301 
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ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  พบว่า พนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า พนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่าง
กนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรีมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยรวมเท่ากับพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับ
ปรญิญาตร ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในตการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนั 
มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัยไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษา
แตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนั 
มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การท างานทางดา้นธรรมนญูในองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  พบว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนั 
มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ พบว่า  

พนกังานที่มีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มีคณุภาพชีวิตใน
การท างานดา้นความสมดลุระหว่างชีวิต แตกต่างเป็นรายคู่กับผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษา
สงูกว่าระดบัปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีการศกึษาต ่ากว่า
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ระดบัปรญิญาตรี มีคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตมากกว่า พนกังานที่มี
สงูกว่าระดบัปรญิญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.327 

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกนั มีคณุภาพ
ชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.6 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่าง
กนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการ
ท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีอายุงานนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี, 6 - 10 ปี, 11 - 
15 ปี, 16 - 20 ปี และ 21 ปีขึน้ไป มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนั มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยัไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงาน
แตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนั มี
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คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการ
ท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการ
ท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  พบว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนั มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.7 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สังกัดแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่
แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักัดแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิต
ในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่าง
กนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดั
แตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคล
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่าง
กนั มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักัดแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิต
ในการท างานทางดา้นธรรมนญูในองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักัดแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิต
ในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า พนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สังกัดแตกต่างกัน มี
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  พบว่า พนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่าง
กัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 2 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองคก์ร
แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวมไม่แตกต่างกนั โดยเพศชายมีความความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมเท่ากบัเพศหญิง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร พบว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า พนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อ
องคก์รทางดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร  พบว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่าง
กนั มีความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.2 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ร
โดยรวมไม่แตกต่างกนั โดยพนกังานที่มีอาย ุ18 - 26 ปี, 27 - 34 ปี, 34 - 43  ปี, 44 - 52 ปี และ 53 
ปีขึน้ไป มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมเท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.3 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีสถานภาพโสดมีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวม
เท่ากับพนักงานที่มีสถานภาพสมรส และหย่ารา้ง/หมา้ย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รทางดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.4 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองคก์รไม่
แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ พบว่า  

พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีความ
ผูกพันดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร แตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 34,000 - 39,999 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดยพนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร 
น้อยกว่าพนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 39,999 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.411 

พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีความ
ผูกพันดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร แตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
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เดือน  มากกว่า 40,000 บาทขึ ้น ไป  อย่ างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ  0.05 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร นอ้ยกว่าพนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.234 

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.5 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั โดยพนกังานที่มีการศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรีมีความผกูพนัต่อ
องคก์รโดยรวมเท่ากบัพนกังานที่มีการศกึษาระดบัปรญิญาตรีและสงูกว่าระดบัปรญิญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
การศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมองค์กร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ 

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษา
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รทางดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 2.6 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี, 6 - 10 ปี, 11 - 
15 ปี, 16 - 20 ปี และ 21 ปีขึน้ไป มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
งานแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รทางดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า พนักงานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความ
ผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงาน
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รทางดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.7 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่าง
กนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักัดแตกต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนก
ที่สังกัดแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรทางด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
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ค่านิยมองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า พนักงานเอกชน
ของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองคก์รทางดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดั
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รทางดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน อายงุานและแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.1 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศแตกต่างกัน มีความภักดีโดยรวม
แตกต่างกนั โดยเพศชายมีความความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมเท่ากับเพศหญิง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรม  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านจิตใจ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภกัดีทางดา้นจิตใจแตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความคงอยู่ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีทางดา้นความคงอยู่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านบรรทัดฐาน  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.2 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีโดยรวมไม่
แตกต่างกนั โดยพนกังานที่มีอาย ุ18 - 26 ปี, 27 - 34 ปี, 34 - 43  ปี, 44 - 52 ปี และ 53 ปีขึน้ไป มี
ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมเท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรม  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกนั มีความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านจิตใจ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีทางดา้นจิตใจไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความคงอยู่ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกนั มีความภกัดีทางดา้นความคงอยู่
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านบรรทัดฐาน  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีทางดา้นบรรทัดฐาน
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.3 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
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ด้านพฤติกรรม  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีทางด้าน
พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านจิตใจ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีทางดา้นความคงอยู่ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความคงอยู่ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีทางดา้นความ
คงอยู่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านบรรทัดฐาน  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความภกัดีทางดา้นบรรทดั
ฐานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.4 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ภกัดีโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้ 

ด้านพฤติกรรม  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นพฤติกรรมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า 

พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีความ
ภักดีดา้นพฤติกรรมแตกต่างเป็นรายคู่กับผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 
39,999 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 
- 20,999 บาท มีความภักดีด้านพฤติกรรมน้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 
39,999 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.537 
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พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 21,000 - 27,999 บาท มีความ
ภักดีดา้นพฤติกรรมแตกต่างเป็นรายคู่กับผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 
39,999 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 21,000 
- 27,999 บาท มีความภักดีด้านพฤติกรรมน้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 
39,999 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.417 

พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 28,000 - 33,999 บาท มีความ
ภักดีดา้นพฤติกรรมแตกต่างเป็นรายคู่กับผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 
39,999 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 28,000 
- 33,999 บาท มีความภักดีด้านพฤติกรรมน้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 
39,999 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.405 

ด้านจิตใจ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภกัดีทางดา้นจิตใจ
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านบรรทัดฐาน  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นบรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความคงอยู่ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดี
ทางดา้นความคงอยู่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.5 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดี
โดยรวมไม่แตกต่างกนั โดยพนกังานที่มีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร
โดยรวมเท่ากับพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านพฤติกรรม  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีทางด้าน
พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านจิตใจ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกนั มีความภกัดีทางดา้นจิตใจไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านบรรทัดฐาน  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกนั มีความภกัดีทางดา้นบรรทดั
ฐานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความคงอยู่ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกนั มีความภักดีทางดา้นความ
คงอยู่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.6 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความภกัดีโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั โดยพนกังานที่มีอายุงานนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี, 6 - 10 ปี, 11 - 15 ปี, 16 - 20 ปี 
และ 21 ปีขึน้ไป มีความภักดีโดยรวมเท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรม  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความภักดีทางด้าน
พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านจิตใจ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความภักดีทางดา้นจิตใจไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านบรรทัดฐาน  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความภักดีทางดา้นบรรทัด
ฐานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความคงอยู่ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความภักดีทางดา้นความคง
อยู่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.7 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สังกัดแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรม  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความภักดีทางด้าน
พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านจิตใจ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักัดกัน มีความภักดีทางดา้นจิตใจไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านบรรทัดฐาน  พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สังกัดแตกต่างกัน มีความภักดีทางดา้น
บรรทัดฐาน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านความคงอยู่ พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สังกัดแตกต่างกัน มีความภักดีทางดา้น
ความคงอยู่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 4 ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
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ด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที ่4.1 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต ในการท างานทางด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน  สรุปว่า ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.575 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.549 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความเชื่อและการ
ยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยติุธรรมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.213 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.638 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดบัสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิก
องค์กร จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.2 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต ในการท างานทางด้าน
สภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัยของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม
มีความสมัพนัธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.429 หมายความว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนัต่อ
องคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและ
ปลอดภยัเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัย
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.466 หมายความว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความเชื่อและ
การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่
ถกูลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานทางด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัยของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.450 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีดา้นความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูก
ลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.3 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสใน
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่ง
หน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม
มีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.631 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
โดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ
เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
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สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.508 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้น
ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.367 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพนั ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมี
คุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึน้ในระดับต ่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.676 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัในระดับสงู กลา่วคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.4 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสใน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงานของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม
มีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย



  304 

ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.681 หมายความว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์ร
โดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน
เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.601 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้น
ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.372 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพนั ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมี
คุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ในระดับต ่า 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงานของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.707 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ด้านความ
ปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
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ทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ในระดบัสูง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.5 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญ
ในองคก์รของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม
มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.557 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ 
จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญในองคก์รของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.556 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญใน
องคก์รเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นธรรมนูญในองคก์รของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.211 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อ
พนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานทางดา้นธรรมนญูในองคก์รเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านธรรมนูญในองค์กรของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.596 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญใน
องคก์รเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.6 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบรูณา
การทางสังคมของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม
มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบรูณาการทางสงัคมของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.479 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ 
จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสังคมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสมัพันธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.441 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเชื่อและการ
ยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการ
ทางสงัคมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.200 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดับต ่ามาก กล่าวคือ 
เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการ
ท างานทางดา้นการบรูณาการทางสงัคมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมของพนกังานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.527 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการ
ทางสงัคมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.7 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความ
สมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมมี
ความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.478 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ 
จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
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ความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.473 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวิตเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.186 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดับต ่ามาก กล่าวคือ 
เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการ
ท างานทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตเพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.511 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวิตเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่4.8 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความ
เก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมกบัการท างานของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่



  309 

ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.586 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ร
โดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.532 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ด้าน
ความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.367 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ามาก 
กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานทางด้านความสมดุลระหว่างชีวิตเพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมของพนกังานเอกชนของบริษัท
จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.564 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธส์งัคมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อที ่4.9 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของ
พนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมมี
ความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.705 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.661 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร
เพิ่มขึน้ จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.324 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กรเพิ่มขึน้ จะมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับต ่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
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0.746 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความผูกพนั ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ 
จะมีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 5 ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสมัพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที ่5.1 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นพฤติกรรมของพนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม
มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.710 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้น
พฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.538 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นพฤติกรรม
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.649 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
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มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.621 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความผูกพนั ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่5.2 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมมี
ความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่ง
หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) 
เท่ากบั 0.784 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู กลา่วคือ 
เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางด้านจิตใจเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่ง
หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) 
เท่ากบั 0.630 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับสงู กลา่วคือ 
เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะ
มคีวามภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านจิตใจ
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พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.484 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้น
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อความภักดีทางดา้นจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.823 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก กล่าวคือ 
เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์ร
เพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัสงูมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่5.3 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพันธ์ต่อความภกัดีทางดา้นความคงอยู่ของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.729 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้น
ความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.609 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
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ค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้นความคงอยู่
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.442 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้น
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อความภกัดีทางดา้นความคงอยู่ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.752 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความผูกพนั ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่5.4 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นบรรทัดฐานของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.686 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้น
บรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
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เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.591 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความผูกพนั ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นบรรทัดฐาน
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.420 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้น
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสัมพันธ์
ต่อความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.692 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความผูกพนั ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์รเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่5.5 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและ
การยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาใน
การด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีโดยรวมของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมมี
ความสมัพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.818 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก กล่าวคือ 
เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับสูง
มาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร มี
ความสมัพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.667 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์รเพิ่มขึน้ จะมี
ความภกัดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.552 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทเพื่อองค์กรเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร พบว่า 
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพันธ์
ต่อความภัก ดีของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.817 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก กล่าวคือ 
เมื่อพนักงานมีความผูกพัน ดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รเพื่อองคก์ร
เพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงูมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่  6 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการ
พฒันาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร 
การบรูณาการทางสงัคม ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และความเก่ียวข้องสมัพนัธส์งัคม
มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 6.1 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการ
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พฒันาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร 
การบรูณาการทางสงัคม ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม
มีมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า  คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.565 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความ
ภกัดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า คุณภาพชีวิตใน
การท างานด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้าน
พฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.421 หมายความว่า 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมี
คุณภาพชีวิตในการท างาน  ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดี
ทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย มีความสมัพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.276 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มขึน้ จะมี
ความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า 
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีความสมัพันธ์
ต่อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.563 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
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เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล
เพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า คุณภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.542 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ จะ
มคีวามภกัดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
ธรรมนูญในองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชนของบรษิัท
จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.400 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นธรรมนูญในองคก์ร
เพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นการบรูณาการทางสงัคม มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.393 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กลา่วคือ เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นการบรูณาการ
ทางสงัคมเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้น
พฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.367 หมายความว่า 
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิต
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ในการท างาน  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางด้าน
พฤติกรรมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นพฤติกรรมของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.597 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นพฤติกรรมเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 6.2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการ
พฒันาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร 
การบรูณาการทางสงัคม ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม
มีมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า  คุณภาพชีวิตในการท างาน 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.782 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดี
ทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า คุณภาพชีวิตใน
การท างานดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นจิตใจ
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.611 หมายความว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย มีความสมัพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านจิตใจของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.458 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล พบว่า 
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีความสมัพันธ์
ต่อความภักดีทางดา้นจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.735 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบคุคลเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า คุณภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน  มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านจิตใจของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.723 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนักงานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ จะมี
ความภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
ธรรมนูญในองคก์ร มีความสมัพันธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.605 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นธรรมนูญใน
องคก์รเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้
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ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นการบูรณาการทางสงัคม มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.615 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับสงู กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดับสูง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้น
จิตใจของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.531 หมายความว่า ตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิต
ในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นจิตใจ
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.634 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ในระดับสูง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 6.3 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการ
พฒันาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร 
การบรูณาการทางสงัคม ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม
มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า  คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
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จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.744 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความ
ภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า คุณภาพชีวิตใน
การท างานดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นความคง
อยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.657 หมายความว่า ตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับสงู กลา่วคือ เมื่อพนกังานมีความคณุภาพชีวิตใน
การท างาน ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นความคงอยู่
เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย มีความสมัพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.397 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มขึน้ จะมี
ความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า 
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีความสมัพันธ์
ต่อความภกัดีทางดา้นความคงอยู่ของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.607 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล
เพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า คุณภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
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กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.733 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนักงานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ จะมี
ความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
ธรรมนูญในองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.601 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้าน
ธรรมนูญในองค์กรเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางด้านความคงอยู่ เพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นการบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.505 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้น
ความคงอยู่ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.566 หมายความว่า 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมี
คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดี
ทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นความคงอยู่ของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.589 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
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มีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์สงัคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นความคงอยู่เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 6.4 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการ
พฒันาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร 
การบรูณาการทางสงัคม ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม
มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า  คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.741 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความ
ภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า คุณภาพชีวิตใน
การท างานดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้นบรรทัด
ฐานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.612 หมายความว่า ตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู กลา่วคือ เมื่อพนกังานมีความคณุภาพชีวิตใน
การท างาน ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นบรรทัดฐาน
เพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย มีความสมัพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.390 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถกูลกัษณะและปลอดภยัเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีความสมัพันธ์
ต่อความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.639 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล
เพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า คุณภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี
ทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.701หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
ธรรมนูญในองคก์ร มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.584 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้น
ธรรมนูญในองค์กรเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางด้านบรรทัดฐานเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ด้านการบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.530 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความคณุภาพชีวิตใน
การท างาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นบรรทัดฐานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีความสมัพันธต่์อความภักดีทางดา้น
บรรทดัฐานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.561 หมายความว่า 
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความ
คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดี
ทางดา้นบรรทดัฐานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์สงัคม มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นบรรทัดฐานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.630 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีทางดา้นบรรทัดฐานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 6.5 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการ
พฒันาขีดความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร 
การบรูณาการทางสงัคม ความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม
มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีโดยรวมของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า  คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากบั 0.802 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู กลา่วคือ 
เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า คุณภาพชีวิตใน
การท างานดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
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ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.654 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย มีความสมัพันธ์ต่อความภักดี
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.432 หมายความว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัยเพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีโดยรวม
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล  พบว่า
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล มีความสมัพันธ์
ต่อความภัก ดีของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.718หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล
เพิ่มขึน้ จะมีความภกัดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า คุณภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.764 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นโอกาสในความก้าวหนา้และมั่นคงในงานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านธรรมนูญในองค์กร พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
ธรรมนูญในองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.622 หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
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ระดบัสงู กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นธรรมนูญในองคก์รเพิ่มขึน้ 
จะมีความภกัดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นการบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.579 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนกังานมีความคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นการบูร
ณาการทางสังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.575 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคณุภาพชีวิต
ในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้
ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์สงัคม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.687 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมเพิ่มขึน้ จะมีความภักดีโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

อภปิรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มี

ความสมัพนัธต่์อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้
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สมมติฐานข้อที่ 1 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน อายงุานและแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า พนกังานเพศชายมี
คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นธรรมนูญในองคก์ร 
และดา้นการบูรณาการทางสงัคม มากกว่าเพศหญิง เนื่องจากความแตกต่างของเพศที่แตกต่างกนั 
จะส่งผลเรื่องของความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออก และการสื่อสารของบุคคลแตกต่าง
กัน จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของณัชชา ธงชัย 
(2563) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั ลกัษณะงานและความผูกพนัต่อองคก์ารที่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ ดี ต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานเอกชนที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อาจเนื่องจากไม่ว่าจะอายุ
เท่าใด ทุกคนย่อมมีความต้องการขั้นพืน้ฐานเช่นเดียวกัน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัง้ในเรื่องส่วนตัวและการท างาน ตามแนวคิดของมาสโลว ์(Maslow, 
1987) ที่กล่าวถึง ความต้องการขั้นพื ้นฐานระดับต่างๆ  ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ 
(Physiological needs) ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภยั (Safety needs) ความตอ้งการความ
รกัหรือความต้องการทางสังคม (Social needs) ความต้องการความเคารพยกย่อง (Esteem 
needs) และความต้องการความส า เร็จในชีวิต (Self actualization need) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุฑาทิพย์ วรรณลักษณ์ (2559)ได้ศึกษาเก่ียวกับ คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานองค์การเภสัชกรรม พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 6 ด้าน คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
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การศึกษา รายไดต่้อเดือน และอายุงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีสถานภาพแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะบริษัทมีนโยบายการบริหารที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกสถานภาพ 
ส่งผลใหพ้นกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของทศันีย ์
ชาติไทย (2559) ได้ศึกษาเก่ียวกับ  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาธุรกิจ
บณัฑิตย ์พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท์ี่มีสถานภาพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกตางกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่
แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตใน
การท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและมั่นคงในงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,000 - 20,999 บาท มีคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน
นอ้ยกว่า พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 28,000 - 33,999 บาท และพนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000 - 20,999 บาท มีคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคง
ในงานนอ้ยกว่า พนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานที่มีรายได้สูงย่อมมีคุณภาพชีวิตการท างานมากกว่า
พนักงานที่มีรายไดน้อ้ย ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของกิลเมอร ์Gilmer (1971) ที่กล่าวว่า ค่าจา้งมี
ความสมัพนัธก์บัเงิน ซึ่งพนกังานจะใหค้วามส าคญัของค่าจา้งในอนัดบัสงู แต่ใหค้วามส าคญันอ้ย
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กว่าความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ และความปลอดภัยในการท างาน โดยเพศชายให้
ความส าคญัของค่าจา้งมากกว่าเพศหญิง และผูท้ี่ปฏิบติังานในต าแหน่งแรงงานจะเห็นว่า ค่าจา้งมี
ความส าคัญมากกว่าผูท้ี่ปฏิบติังานในส านักงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของวรนัธร ทรงเกียรติ
ศกัดิ์ (2558) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัความปลอดภยั และปัจจยัแรงจูงใจใน
การท างานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุนของ
โรงงานน า้ตาล สหเรือง จ ากัด จังหวัดมุกดาหาร พบว่า คุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงงานและ
หน่วยสนบัสนนุ จ าแนกตามดา้นรายไดโ้ดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างาน
ทางดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า พนกังานที่มีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มีคณุภาพ
ชีวิตในการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตมากกว่า พนักงานที่มีสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากบริษัทไดแ้บ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามระดับ
ความรูค้วามสามารถของพนักงาน โดยหากพนกังานที่มีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีจะได้
ท างานที่เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยอยู่ภายใตก้ารดูแลของหวัหนา้งาน จึงมีภาระหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ
นอ้ยกว่าผูท้ี่มีการศึกษาในระดับสูง แต่ทัง้นีพ้นักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบของบริษัท
เหมือนกันไม่ว่าจะมีการศึกษาระดับใด ตลอดจนบริษัทไดส้่งเสริมใหพ้นักงานทุกคนไดศ้ึกษาหา
ความรูเ้พิ่มเติม จัดอบรมเป็นประจ า ดังนั้นในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน 
พนกังานที่มีการศึกษาต่างกนั จึงมีความคิดเห็นต่อคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัปาจรีย ์รตันเกือ้กูลกิจ และ เชิงชาญ จงสมชยั (2561) ศกึษาเก่ียวกบั คณุภาพ
ชีวิตในการท างานของบุคลากรส านกังานจงัหวดัอ่างทอง พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรส านกังานจงัหวดัอ่างทองที่มีการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคณุภาพ
ชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนั  
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สมมติฐานข้อที่ 1.6 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจาก ความสุข 
ความรูส้ึกที่ดี และความพงึพอใจในการท างานของพนกังานไม่ไดข้ึน้อยู่กบัอายงุาน แต่จะขึน้อยู่กบั
สภาพแวดลอ้มการท างานภายในองคก์รหรือองคป์ระกอบอ่ืนๆ ในองคก์ร ไดแ้ก่ เพื่อนรว่มงานที่ดีที่
คอยใหค้ าปรกึษาหรือช่วยเหลือกัน มีผูน้  าที่ใหค้  าแนะน าและสนบัสนุน มีค่าตอบแทนที่ เหมาะสม 
และมีความมั่นคง เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับประภารตัน ์พรมเอีย้ง, นวรตัน ์สวุรรณผ่อง, มธุรส ทิพ
ยมงคลกลุ, and ฉวีวรรณ บญุสยุา (2558) ไดศ้กึษาเก่ียวกบั คณุภาพชีวิตการท างานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม  พบว่า อายุงานไม่มีผลให้คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 1.7 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนั มีคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริหารให้
ความส าคญักบัทกุแผนกและมีความส าคญัเท่าเทียมกนัหมด ไม่ว่าจะเป็น แผนกธุรการ คลงัสินคา้ 
การตลาด ซพัพลายเชน ทุกแผนกลว้นมีความส าคญัหากขาดแผนกใดแผนกหนึ่งไปก็จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของบริษัท ทั้งนีบุ้คคลที่สมัครงานเขา้มาท างานกับบริษัทสามารถเลือกแผนกและ
ต าแหน่งงานตามวฒุิการศกึษาและความสามารถของตนเอง ดงันัน้พนกังานทุกคนย่อมมีความพึง
พอใจในแผนกหรือหน้าที่การท างานของตน จึงมีความเห็นเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกบัถาวร อ่อนลออ (2561) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั ความผูกพันต่อองคก์รและ
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พบว่า 
บุคคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีหน่วยงานที่สงักัดแตกต่างกัน มีระดับ
คณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานข้อที่ 2 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
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ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน อายุงานและแผนกที่สังกัดที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองคก์ร
แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั  

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกัน ในรายดา้น
พบว่า พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่เปิดกวา้ง ไม่กีดกันและยอมรบัความหลากหลายทางเพศ ปฎิบัติต่อ
พนักงานทุกเพศอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เช่น การให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่
พนักงาน การประเมินผลการปฏิบติังาน มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ เพื่อใหทุ้กคนมี
สิทธิเท่าเทียมกนัอย่างแทจ้ริง และมีโอกาสกา้วหนา้ในการท างานที่วดัจากความสามารถไม่ไดว้ัด
จากเรื่องเพศ จึงส่งผลใหพ้นกังานทัง้เพศชายและหญิงมีความผูกพันต่อองคก์รไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั วิมลรตัน ์อินทะเสย ์(2554) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ
พนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง กรณีศึกษา กลุ่มงานบริการ Corporate Cash Management 
พบว่า ความผูกพนัของพนกังานสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งไม่ต่างกนั ถึงแมพ้นกังานที่มีเพศแตกต่าง
กนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.2 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สามารถอธิบายไดว้่าอายุ
ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองคก์ร แมว้่าพนักงานจะมีอายุมากหรืออายุน้อย มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รเหมือนกนั เนื่องจากเป็นบรษิัทที่มั่นคงน่าเชื่อถือ ผูบ้รหิารและพนกังานไม่มีการกีด
กนัการเลื่อนต าแหน่งงาน โดยผูบ้รหิารปฏิบติัต่อพนกังานไม่ว่าจะอายเุท่าใดเป็นไปอย่างเสมอภาค 
ท าใหพ้นักงานมีความผูกพันต่อองคก์รไม่แตกต่างกันแมจ้ะมีอายุแตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
วรรณี ทว้มวรเดช (2551) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับ วฒันธรรมองคก์รที่มีผลต่อความผูกพันของพนกังาน
บรษิัท เอเซอร ์คอมพิวเตอร ์จ ากดั พบว่า พนกังานที่มีอายุแตกต่างกนัมีความผูกพันของพนกังาน 
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บริษัทเอเซอร ์คอมพิวเตอร ์จ ากัด ไม่แตกต่างกัน แต่ขัดแยง้กับแนวคิดของสเตียรแ์ละพอตเตอร ์
(Steers and Porter,1983) สรุปว่า อายเุป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

สมมติฐานข้อที่ 2.3 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากนโยบายของบริษัท
ไม่ไดจ้ ากัดในเรื่องสถานภาพสมรส แต่เน้นความสามารถในการท างานของพนักงานเป็นส าคัญ 
แมว้่าจะมีสถานภาพโสด สมรสหรือหย่ารา้งก็ตาม บริษัทใหส้ิทธิในการท างานอย่างเท่าเทียมกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับอนุสรณ์  จารุพันธ์ (2559) ได้ศึกษาเก่ียวกับ  ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของพนักงานต่อองคก์ร กรณีศึกษา พนักงานบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม 
บีสซีเนส (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนั มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร
โดยรวมไม่แตกต่าง 

สมมติฐานข้อที่ 2.4 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผกูพนัดา้น
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีความ
ผูกพันดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รนอ้ยกว่า พนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 
39,999 บาท และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีความผูกพันด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร น้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 
บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเป็นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่ใช่ปัจจยัที่มีผล
ต่อความผูกพนัต่อองคก์ร พนกังานที่เงินเดือนสงูหรือเงินเดือนนอ้ยจะมีความรูส้ึกว่ามีความมั่นคง
ในการปฏิบติังาน และรูส้ึกผูกพันต่อองคก์รไม่แตกต่างกัน และไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไปท างานที่
อ่ืน อาจเพราะกังวนเรื่องการเริ่มตน้เงินเดือนใหม่ การปรบัเปลี่ยนสภาพแวดลอ้มและวัฒนธรรม
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ใหม่ โดยพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยจะมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รน้อยกว่า
พนักงานที่มีรายได้สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับจักรกฤษณ์ อัคคโพธิกุล (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกรณีศึกษา บริษัทจัดการข้อมูลแห่งหนึ่ง  
พบว่า พนักงานที่มีระดับรายไดแ้ตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานในบริษัท
จัดการข้อมูลแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน  โดยสรุปว่า เงินเดือนจะขึน้อยู่กับอายุงานและความ
รบัผิดชอบในการท างาน เช่น ในเรื่องการขาดลามาสายเป็นส าคญั การประเมินผลงานในเรื่องงาน
ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นไม่ว่าระดับอัตราเงินเดือนจะแตกต่างกันอย่างไร การปฏิบัติงานก็
เป็นไปตามหนา้ที่ที่ตนเองรบัผิดชอบ 

สมมติฐานข้อที่ 2.5 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภั ณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้อาจเป็นเพราะบริษัทใช้
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงานโดยไม่ได้ให้ความส าคัญจาก
การศึกษาของพนักงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคลอ้งกับธีรินทร ์มะระกานนท ์(2556) ไดศ้ึกษา
เก่ียวกบั คณุภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานบริษัทเอกชน
ในจังหวัดลพบุรี พบว่า พนักงานที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองคก์ารดา้นเชื่อมั่น
และยอมรบัเปา้หมาย ดา้นความเต็มใจที่จะใชค้วามพยายามอยางเต็มก าลงัสามารถเพื่อประโยชน์
ขององคก์าร ดา้นความตอ้งการที่จะคงอยู่ไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร และความผูกพัน
ต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2.6 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั  

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบริษัทมี
การจดัการดา้นสวสัดิการและสิทธิประโยชนท์ี่เหมาะสมใหก้บัพนกังาน ท าใหพ้นกังานที่มีอายงุาน
แตกต่างกนัรูส้ึกพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองไดร้บัจากองคก์ร อีกทัง้ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบัพนกังาน
อย่างเท่าเทียมกนั ท าใหพ้นกังานในองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นพนกังานเก่าหรือพนกังานที่เขา้มาใหม่รูส้ึก
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รเหมือนกนัท าให้ความผูกพันต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง
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กับแนวคิดของสเตียร ์(Steer, 1997) ที่สรุปว่า ปัจจัยดา้นประสบการณ์จากการท างานมีอิทธิพล
ต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกบัธัญชนก เชิงศกัดิ์ศรี (2563) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั คณุภาพ
ชีวิตการท างาน ลกัษณะของงาน ที่มีความสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองคก์ารและความพึงพอใจ
ในสวสัดิการของพนกังานในเครือบรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ ้(ประเทศไทย) พบว่า พนกังานที่มี
ระยะเวลาการท างานแตกต่างกันมีความผูกพันของพนักงานเอเซอรค์อมพิวเตอร ์จ ากัด ไม่
แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.7 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ร
โดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว้ อาจเนื่ องมาจาก บริษั ทมี โครงสร้างของต าแหน่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานที่เหมาะสมกบัแต่ละแผนก จึงท าใหพ้นักงานที่สงักัดแผนกแตกต่าง
กนัมีความผกูพนัต่อไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั คณุภาพชีวิตในการท างานที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ส านักงานใหญ่ พบว่าพนักงานที่มี
สงักดัสายงานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยวรารกัษ์ ลีเลิศพันธ์ (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน บริษัท เนชั่น บรอด แคสติง้ คอรป์อรเ์รชั่นจ ากัด (มหาชน) ที่มี สาย
งานที่รบัผิดชอบและระดับการศึกษาที่ต่างกนั จะมีความผูกพันต่อองคก์รไม่ต่างกัน เพราะบริษัท
ใหค้วามส าคญักับฝ่ายงานต่างๆ ภายในองคก์รอย่างเท่าเทียมกนั มีการบริหารจดัการอย่างเสมอ
ภาค จึงท าใหเ้กิดความรูส้กึผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3 พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน อายงุานและแผนกที่สงักดัที่แตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.1 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความภกัดีแตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภกัดีโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
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ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยเพศชายมีความภกัดีต่อองคก์รโดยรวมมากกว่า
เพศหญิง อาจเป็นเพราะเพศชายมีความกระตือรือรน้ในการแข่งขันสูง ตระหนักถึงผลลัพธ์ การ
บรรลุเป้าหมาย การประสบความส าเร็จ โดยมุ่ งไปที่ผลของงาน การได้ยศ ต าแหน่ง ให้
ความส าคญัไปที่ความส าเร็จในหนา้ที่การงาน กลา้ตดัสินใจโดยค านึงถึงเหตผุลมากกว่าความรูส้ึก
ของเพื่อนร่วมงาน ในขณะเพศหญิงมีความรูส้ึกอ่อนไหวให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต มี
ความเห็นใจในสัมพันธ์กับผูอ่ื้น และอาจไม่ตอ้งการผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น คาดหวังการ
ไดร้บัการดแูลใสใ่จจากผูบ้งัคบับญัชา ไดร้บัความไวว้างใจจากเพื่อนรว่มงานหรือลกูนอ้ง ไดร้บัการ
ยอมรบันับถือจากผู้อ่ืน เป็นต้น ท าให้พนักงานเพศชายและหญิงมีความภักดีแตกต่างกัน  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัศจี ทวี (2558) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธก์บัความ
ภักดีต่อองคก์ร ของพนักงาน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรคัชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กรโดยรวม
แตกต่างกัน โดยที่เพศชายมีความภักดีต่อองคก์รโดยรวมมากกว่าเพศหญิง และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ฮอฟสตีท อ้างอิงในวราภรณ์ พรมทา (2557) ได้ศึกษาลักษณะวัฒนธรรม โดย
ส ารวจคุณค่าวัฒนธรรม (VSM: Value Survey Module) (Hofstede, 1987) พบว่า ลักษณะของ
วัฒนธรรมของความเป็นชายและความเป็นหญิงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ซึ่ง
ลักษณะของเพศชาย หมายความถึง ความก้าวร้าว ชอบการแข่งขัน มีความแข็งแรง ให้
ความส าคญักับเงินทองสิ่งของและความส าเร็จในหนา้ที่การงาน ส่วนเพศหญิงจะใหค้วามส าคัญ
กบัคณุภาพชีวิต ความสภุาพอ่อนโยน ความเห็นอกเห็นใจ ความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

สมมติฐานข้อที่ 3.2 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกนั มีความภกัดีโดยรวมไม่แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ร
โดยรวมเท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าใหพ้นักงานมีความต้องการท างานในบริษัทที่มีความ
มั่นคง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการด าเนินชีวิต ซึ่งพนักงานต่างมีความคิดเห็นว่าการที่ท าได้
ท างานในบริษัทแห่งนีท้  าใหม้ีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ และเป็นการยากหากจะหางานใหม่ที่ให้
ค่าตอบแทนแบบนีจ้ึงเป็นเฟตผุลใหค้วามภกัดีของพนกังานไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบันพรตัน ์
ศรีสะอาด (2557) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั แรงจูงใจในการส่งเสรมิใหพ้นกังานธนาคารมีความจงรกัภกัดี
ต่อองคก์ร กรณีศึกษา พนกังานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ปจจยัสว่นบคุคล 
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ดา้น เพศ อาย ุต าแหน่งองคก์าร อายุการท างาน ไม่มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างาน
และความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 

สมมติฐานข้อที่ 3.3 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ทัง้นีอ้าจเนื่องจาก
พนักงานที่มีสถานภาพโสด สมรส หย่ารา้ง ที่ท างานร่วมกันภายในบริษัท ไดร้บัการปฏิบัติอย่าง
ยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ สวัสดิการต่าง หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดย
ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานไม่ค านึงถึงสถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน  แต่ให้
ความส าคัญกับความสามารถของพนักงาน ส่งผลให้พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัจุไรรตัน ์แซ่เตียว (2554) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั ความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานที่มีต่อ
ธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในสว่นปฏิบติัการ ปัจจยัส่วนบคุคลที่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความแตกต่างกันต่อความภักดีต่อองคก์ร
ของพนกังานที่มีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 3.4 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความภักดีดา้น
พฤติกรรมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 
พบว่า พนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,999 บาท มีความภักดีดา้นพฤติกรรมนอ้ย
กว่าพนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 39,999 บาท ส่วนพนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ต่อเดือน 
21,000 - 27,999 บาท มีความภักดีด้านพฤติกรรมน้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
34,000 - 39,999 บาท และพนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ต่อเดือน 28,000 - 33,999 บาท มีความภักดี
ด้านพฤติกรรมน้อยกว่ากับพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 34,000 - 39,999 บาท อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เป็นเพราะรายไดเ้ป็นปัจจยัจูงใจหนึ่งที่สมัพันธก์บัความพึงพอใจ
ในการท างานและแรงจูงใจในการท างาน ก่อให้เกิดเป็นความผูกพันและภักดีต่อองค์กร โดย
พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากจะมีความภกัดีดา้นพฤติกรรมที่แสดงออกมากกว่าพนกังานมี
รายไดน้้อย ซึ่งสอดคลอ้งกับสุภัค รตันชวลิต (2554) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับ ความพอใจต่อสวัสดิการ
และความภักดีของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด พบว่า พนักงานที่มีระดับ
รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความภกัดีต่อบรษิัท โตโยตา้ ทโูช (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.5 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เพราะความภกัดีในองคก์รไม่ไดข้ึน้อยู่
กับการศึกษาของพนักงาน พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีการศึกษาอยู่ในระดับใด จะไดร้บัความเท่า
เทียมกัน มีความเสมอภาคกัน ทุกคนจะตอ้งปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
เช่นเดียวกนั อีกทัง้บริษัทส่งเสริมการเรียนรู ้มีการจดัอบรมและใหค้วามรูแ้ก่พนักงานอยู่เสมอ จึง
ท าใหพ้นกังานที่มีการศึกษาที่แตกต่างกนัมีความภกัดีในองคก์รไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัรชั
รินทร ์เที่ยงตรงจิตต์ (2552) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรกัภักดีของ
พนกังานบรษิัท มิตซูบิชิ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังานใหญ่ พบว่า พนกังานบริษัท มิตซู
บิชิ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ที่มีการศกึษาแตกต่างกนัมีความจงรกัภกัดีต่อองคก์รไม่แตกต่าง
กนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.6 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

พนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายงุานแตกต่างกนั มีความภกัดีโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อาจเป็นเพราะบริษัทมีชื่อเสียง มีการให้
ผลตอบแทนและสวสัดิการเป็นที่พึงพอใจของบุคคลากร ท าใหพ้นักงานรกัและมีความภูมิใจที่ได้
ปฏิบัติงานในบริษัทแห่งอีก ประกอบกับผลจากแบบสอบถาม พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าบริษัทมีความมั่นคง เป็นที่รูจ้กัและมีชื่อเสียงในอตุสาหกรรมเดียวกนัอยู่ในระดบั จึงเป็น
อีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีความความภักดีไม่แตกต่างกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับนันทพร ชวนชอบ (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับ  ปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรมีความ
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จงรกัภกัดีกบัองคก์ารอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา กองบรหิารทรพัยากรบุคคล ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ปัจจัยดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบติังาน รายได ้
และประเภทต าแหน่งที่ด  ารงอยู่ ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

สมมติฐานข้อที่ 3.7 พนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมีความภกัดีไม่แตกต่างกนั 

พนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีแผนกที่สงักดัแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้แสดงว่า แต่ละแผนกมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมายและสรา้งแรงจูงใจในการท างานให้
พนักงานในบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคลอ้งกับนโยบายของบริษัท มีสิทธิโตแ้ยง้หรือ
คัดคา้น ให้โอกาสในการท างานและก้าวหน้า ส่งผลให้พนักงานมีความภักดีไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสธิุดา ม่วงรุ่ง (2552) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัที่มีผลต่อความจงรกัภกัดีของพนักงาน
ในองคกร์:กรณีศึกษา บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า การทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความจงรกัภักดีต่อองค์กรผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน ส่งผลใหค้วามจงรกัภักดีต่อองคก์รไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับพิชิต ขัติเรือง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจโดยรวมและความ
จงรกัภกัดีต่อองคก์ารที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานบริษัท สพุรีม พรีซิชั่น แมนูแฟค
เจอรี่ง จ ากดั พบว่า พนกังานที่ตอบแบบสอบถามที่สงักดัหน่วยงานแตกต่างกนั มีความจงรกัภกัดี
ต่อองคก์รแตกต่างกนั อาจจะแตกต่างกันตามลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยแนะน าว่าถา้ตอ้งการใหพ้นักงานมีความจงรกัภกัดี บริษัทควรจะดแูลเก่ียวกับผลตอบแทนให้
พนกังาน รวมไปถึงการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร 

สมมติฐานข้อที่ 4 ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 4.1 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่
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เพียงพอและยุติธรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์รมีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพันธใ์นทิศทาง
เดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคือ พนักงานมีความผูกพันกับองคก์ร อาจเพราะเชื่อมั่นและพึง
พอใจกับนโยบายการบริหารขององคก์ร รูส้ึกว่ามีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งเมื่อ
พนักงานมีความผูกพันจะมีความมุ่งมั่น ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ ส่งผลใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนที่
ยุติธรรมเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่รบัผิดชอบ เพียงพอส าหรบัการใชจ้่ายและค่าครองชีพใน
ปัจจุบนั และพรอ้มจะคงอยู่กบัองคก์รต่อไป ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแรงจงูใจของเทยเ์ลอร ์(Taylor) 
อา้งอิงใน วรพจน ์สทุธิสยั (2545) เชื่อว่าการใหผ้ลตอบแทนเป็นการจูงใจในการท างานอย่างหนึ่ง 
ผลตอบแทนทางดา้นการเงินจะมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน เป็นการจูงใจใหพ้นักงาน
ทุ่มเทก าลงัความรูค้วามสามารถเพื่อประสิทธิภาพสงูสดุขององคก์ร ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพนกังานมี
ความรูส้ึกว่าเมื่อหนา้ที่และความรบัผิดชอบสงูขึน้ การจ่ายค่าตอบแทนก็ควรที่จะตอ้งมากขึน้ตาม
ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับอมราพร แย้มขจร (2560) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานและ
ความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานบริษัทกลุ่มแอดวานซ ์รีเสิรช ์จ ากัด พบว่า คณุภาพชีวิตการ
ท างานดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่า
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าจา้งเงินเดือน ที่เน้นโครงสรา้งในระดับแข่งขันกับราคาเงินเดือน
ของตลาด (Competition) ในระดับกลาง ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตในการท างานดา้นผลตอบแทนที่
เพียงพอและยติุธรรมมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

สมมติฐานข้อที่ 4.2 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต ในการท างานทางด้าน
สภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัยของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร และดา้นความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพ
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ชีวิตในการท างานทางด้านสภาพแวดลอ้มที่ถูกลักษณะและปลอดภัยของพนักงานเอกชนของ
บริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
คณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภัยของพนักงาน อาจ
เนื่องมาจากสภาพแวดลอ้มการท างานสามารถเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง แกไ้ขใหดี้ขึน้ได ้จึงไม่ไดเ้ป็น
ปัจจยัส าคญัที่จะท าใหพ้นกังานมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร แต่อาจมีปัจจยัอ่ืนรวมอยู่ดว้ย 
เช่น ปัจจยัดา้นความสมัพนัธส์งัคม ดา้นการบรูณาการทางสงัคม ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และ
มั่นคงในงาน เป็นตน้ ประกอบกับองคก์รค านึงถึงการจัดสภาพแวดลอ้มในการท างานที่สะดวก 
สะอาด และปลอดภัย มีการจัดซือ้ จดัหา อปุกรณแ์ละเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเพียงพอ
กบัพนกังานที่ปฏิบติังาน มีสถานที่ท างานที่สะดวกและปลอดภยั มีระบบบตัรประจ าตวัพนกังานที่
ใชใ้นการบนัทึกการเขา้ออกสถานที่ท างาน (Security Card) และซอ้มการป้องกนัอคัคีภยัในอาคาร
เป็นประจ าทุกปี พนักงานเห็นว่าเป็นสิ่งที่องคก์รจัดการไดดี้อยู่แลว้จึงใหค้วามส าคัญในเรื่องอ่ืน
แทน สอดคลอ้งกับการศึกษาของเอลตัน เมโย (Mayo, 1933) ไดท้ าศึกษาทัศนคติและจิตวิทยา
ของคนงานในการท างานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน พบว่า ความสามารถในการท างานของ
บุคลากรไม่ ได้ขึ ้นอยู่ กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ ้นอยู่ กับ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมของหน่วยงานดว้ย เช่น ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคนงาน เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสธิุนี เดชะตา (2551) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนั
ต่อองคก์ารของพนกังานบริษัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันที่พนักงานมีต่อองคก์าร เนื่องจากการที่พนักงานจะมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารในระยะยาวแลว้สภาพแวดลอมนัน้อาจไม่ใช่ปัจจยัที่ส  าคญั แต่อาจมีปัจจยั
อ่ืนร่วมดว้ยถึงจะท าใหพ้นักงานมีความรูส้ึกผูกพันต่อองคก์ารเปลี่ยนแปลงไป และสอดคลอ้งกับ
โศรตี โชคคุณะวัฒนา (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ พบว่า สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ 
พบว่า ถ้าพนักงานมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่จ  าเป็นในการท างาน รวมทั้งมีสถานที่ท างานสะอาด 
ปลอดโปรง่ ที่เอือ้ต่อการปฏิบติังาน ท าใหพ้นกังานมีระดบัคความผกูพนัต่อองคก์รมากขึน้ 

สมมติฐานข้อที่ 4.3 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในการ
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พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงาน เอกชนของบริษั ทจัดจ าหน่ ายเคมีภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร 
พนักงานจะมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และหมั่ นพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคลอ้งและเหมาะสมกับการท างานที่ตน
ปฏิบติั บริษัทควรสนับสนุนพนักงานไดใ้หไ้ปศึกษาดงูาน ฝึกอบรม สมัมนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะใน
การปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานอยู่เสมอ ก็จะส่งให้พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์กรเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของเฮอรบ์ิแนคและอลัตโต (Hrebiniak & Alutto, 1972) 
พบว่า หากมีการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานหรือสมาชิกองคก์รมีสว่นรว่มในการตดัสินใจทัง้ในระดบั
นโยบายและการปฏิบติังาน มีการกระจายอ านาจในการตดัสินใจแลว้ ก็จะเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้
สมาชิกมีความผูกพันต่อองคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกับช านาญ เกษประทุม (2558) การศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานและควมผูกพันของพนักงาน บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) 
จ ากดั พบว่า ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนักงานมีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงานบริษัท ดีเอชแอล ซพัพลายเชน (ประเทศไทย) มีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กันในระดับปานกลาง หากพนักงานได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้
พฒันาความรู ้ความสามารถ ความคิด และทกัษะ ประกอบกบัองคก์รจดัใหม้ีการอบรมหรือสมัมา
นาเพื่อพัฒนาศักษภาพในการท างานของพนักงาน และเปิดโอกาสใหพ้นักงานใชค้วามคิดริเริ่ม
สรา้งสรรคใ์นการท างานต่อหน่วยงาน สง่ผลใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มขึน้ 

สมมติฐานข้อที่ 4.4 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสใน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงานของบุคคลของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และ
มั่นคงในงานของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ ถ้า
พนกังานทราบเสน้ทางความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานที่สูงขึน้ หรือมีความมั่นใจในการท างานว่ามี
รายได ้มีงานท าไม่มีความรูส้กึที่จะถกูเลิกจา้งอย่างไม่เป็นธรรม ย่อมท าใหพ้นกังานรบัรูว้่าตนเองม
ความกา้วหนา้และความมั่นคงในการท างาน จะส่งผลใหพ้นกังานมีความผูกพันต่อองคก์รเพิ่มขึน้ 
สอดคลอ้งกับแนวคิดของสเตียรแ์ละพอตเตอร ์(Steers and Porter 1974) กล่าวว่า โอกาสความ
มั่นคงในหนา้ที่การงาน การประสบความส าเรจ็ในงาน และลกัษณะงานเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองคก์ร จะเสริมใหพ้นักงานมีความผูกพันต่อองคก์รมากขึน้ตามที่พนักงานมีคาดหวัง 
และสอดคลอ้งกับศรินญา ปูเต๊ะ (2552) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพันธ์
กบัความผูกพนัต่อองคก์าร : กรณีพนกังานธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ส านักงานใหญ่) พบว่า ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพนัต่อองคก์ารในทุกดา้น โดยพนกังานที่มีผลการปฏิบติังานดีเยี่ยม จะไดร้บัการพิจาณา
จากผูบ้งัคบับญัชา ทัง้ในเรื่องค่าตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่งงานที่ดีขึน้อย่างชดัเจน 

สมมติฐานข้อที่ 4.5 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นธรรมนูญใน
องคก์รของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านธรรมนูญในองค์กรของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ หากองคก์รบริหารอย่างยุติธรรมและเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดง
ความคิดเห็น และเสนอแนวทางในการปฏิบติังาน ท าให้พนักงานรูส้ึกว่าตนเองเป็นผูห้นึ่งที่มีส่วน
ร่วมในการท าให้งานประสบความส าเร็จ หากมีการลงโทษหรือฟ้องรอ้งในการกระท าความผิด 
พนักงานตอ้งการความรูส้ึกว่า องคก์ารตัดสินดว้ยความยุติธรรมสามารถพึ่งพาได ้สอดคลอ้งกับ
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แนวคิดของริชารด์ อี วอลตนั (Walton, 1973) พบว่า การใหอิ้สระในการแสดงความคิดเห็นในการ
ท างานใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการออกแบบการท างานและ สถานที่ท างานของตน มีกระบวนการ
รอ้งเรียนใหเ้รื่องการประเมินผลงานที่ไม่เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัวธู สวนานนท ์(2560) ศกึษา
เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะงาน คณุภาพชีวิตในการท างาน และความผกูพนัของพนกังาน
ต่อองค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง พบว่า องค์การท าให้พนักงานรับรูถ้ึงความยุติธรรมในการ
บริหารงานอันมีการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน พนักงานไดร้ับการเคารพ
ในสิทธิและความเป็นปัจเจกบุคคล ผูบ้งัคบับญัชายอมรบัฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท า
ใหพ้นกังานมีความพงึพอใจในงาน และสง่ผลใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

สมมติฐานข้อที่ 4.6 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการ
ทางสงัคมของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นการบูรณาการทางสงัคมของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กล่าวคือ หากพนักงานมีความผูกพันต่องค์กร ก็จะมีทัศนคติและความสัมพันธ์ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานและองคก์รในทางที่ดี ท าใหอ้งคก์รมีบรรยากาศในการท างานดีตาม
ไปดว้ย ซึ่งความมีสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงานเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่จะท าใหก้ารปฏิบติังานประสบความส าเร็จ 
เป็นการตอบสนองความตอ้งการของพนักงานที่ตอ้งการไดร้บัการยอมรบัในสงัคม ตอ้งการความ
รกั การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ อีกทั้งลักษณะงานมีส่วนสรา้งให้
พนักงานมีโอกาสสรา้งปฏิสัมพันธ์กับบุลคคลอ่ืน สอดคลอ้งกับแนวคิดของเซลดอน (Sheldon, 
1970) กล่าวว่า ความรูส้ึกของพนักงานที่มีต่อองคก์ร เป็นการประเมินองคก์รทางบวก ซึ่งทัศนคติ
หรือความรูส้ึกนี ้เป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกบัองคก์ร และท าใหเ้กิดความรูส้ึกผูกพนัและตัง้ใจ
ที่จพท างานให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคลอ้งกับวิมลรตัน์ อินทะเสย์ (2554) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง กรณีศึกษา กลุม่งานบริการ 
Corporate Cash Management พบว่า ด้านงานที่ มี โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนโดบรวม มี
ความสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมของพนกังานสถาบนัการงาน โดยหากไดร้บัความ
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ร่วมมือในเรื่องงาน และมีการประสายงานจากเพื่อมร่วมงานเป็ยอย่างดีในการท างาน มีผลท าให้
พนกังานมีความพอใจมาก ท าใหพ้นกังานเกิดความรูส้กึผกูพนักบัองคก์รมากขึน้  

สมมติฐานข้อที่ 4.7 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดบั 0.01ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง ถา้พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ร ก็จะท างานอย่างตัง้ใจ มีความรบัผิดชอบ ละเอียด
ถ่ีถ้วน และค านึงถึงผลไดผ้ลเสียขององคก์ร ส่งผลใหพ้นักงานสามารถจัดสรรเวลาชีวิตไดอ้ย่าง
สมดุล เพราะหากท างานผิดพลาดไปแล้ว จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การได้ ซึ่งท าให้
ช่วงเวลาส่วนตัวหรือตอนอยู่กับครอบครวัวิตกเก่ียวกับงาน จนท าใหบ้างครัง้การแบ่งเวลาใหก้ับ
การท างานและครอบครวัอาจเกิดความไม่ลงตัว ดังแนวคิดของริชารด์ อี. วลัตัน.(Walton, 1973) 
กลา่วว่า อาจเป็นเพราะมีการศกึษารูปแบบกระบวนการท างาน เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน
และท าใหง้านเสร็จเร็วขึน้ ไม่ละเมิดเวลาส่วนตวัของพนักงาน ซึ่งจะท าใหเ้กิดความสมดลุระหว่าง
งานกับชีวิตครอบครวั ซึ่งสอดคล้องกับประภาพรรณ พิยะ (2557) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว 
ครอบครวัและการท างาน มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร กลา่วคือ การท างานเป็นเพียง
ปัจจยัหนึ่งในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์การจดัการเวลาในการท างานอย่างเป็นระบบ ท าใหม้ีเวลา
อยู่กบัครอบครวัทุกคนย่อมตอ้งมีเวลาส่วนตวัเพื่อพกัผ่อน การท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งจะเก่ียวขอ้งกบั
การวางแผนชวิตในการด าเนินงาน การแบ่งเวลา การจัดส่วนเวลาที่ใชใ้นการท างานและส าหรบั
ครอบครวัอย่างเหมาะสม ส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี ท าใหเ้กิดความพึงพอใจและ
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และสอดคล้องกับปรียนุช ชัยกองเกียรติ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง 
ความสมัพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกบัการท างาน ดชันีความสขุคนท างานกบัความผูกพันในองคก์ร 
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ของบุคลากรวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนียะลา พบว่า สมดุลชีวิตกับการท างานมีผลต่อความ
ผูกพันในองคก์รมาก หากบุคคลไดท้ างานในช่วงเวลาที่เหมาะสมสามารถบริหารจัดการเวลาได้
ดว้ยตนเอง ย่อมพอใจที่จะท างานในองคก์รเดิมไม่อยากยา้ยไปที่อ่ืน 

สมมติฐานข้อที่ 4.8 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต ในการท างานทางด้านความ
เก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคมกบัการท างานของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธต่์อคณุภาพชีวิตในการท างานทางดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธส์งัคม
ของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ พนักงานจะมีความผูกพันมากขึน้ ถา้องคก์รมีการสนับสนุนส่งเสริมให้
พนักงานไดม้ีโอกาสร่วมมือในการท ากิจกรรมเพื่อสาธาณะประโยชนอ์ย่างสม ่าเสมอ หรือมีการ
รณรงค์ให้พนักงานตระหนักและสร้างจิตส านึกให้มีส่วนในการช่วยเสริมสรา้งให้เกิดความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัธีรนิทร ์มะระกานนท ์(2556) ศกึษาเรื่อง คณุภาพชีวิต
ในการท างานที่สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษัทเอกชนในจงัหวดัลพบรุี พบว่า 
เมื่อพนกังานไดท้ างานไดม้ีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือการ
ประสบอุทกภัยหรือการรกัษาสภาพแวดลอ้มในเขตชุมชน ส่งผลให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
บุคคลภายนอก ท าใหพ้นักงานรูส้ึกว่าการไดท้ างานที่องคก์รของตนเองนัน้มีคณุค่าและเกิดความ
ภมูิใจ สง่ผลใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร 

สมมติฐานข้อที่ 4.9 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพันธต่์อคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของพนกังาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็น
สมาชิกองคก์ร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
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จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู กล่าวคือ พนกังานมีความ
เสียสละและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการท าประโยชนต่์อองคก์ร พนักงานเต็มใจและทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร เมื่อพนกังานท างานดว้ย
ความสขุและเต็มใจย่อมส่งผลใหพ้นักงานมีคณุภาพชีวิตในการท างานดีขึน้จ าไปสู่ความพึงพอใจ
ในการท างานและความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับทฤษฎี Side-bet Theory ของเบคเกอร ์
(Becker, 1960) ที่อธิบายถึงเหตุผลของบุคคลที่ผูกพันต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า เมื่อบุคคลเกิดความ
ผูกพนัต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเพราะไดร้บัการลงทุนจากสิ่งนัน้ ท าให้บุคคลเกิดการสรา้งการลงทุนต่อ
สิ่งนัน้ โดยคณุภาพการลงทุนจะมีมลูค่าเพิ่มสงูขึน้ตามระยะเวลาที่บคุคลใชไ้ป เช่น บคุคลที่ท างาน
ใหก้ับองคก์รนานก็จะท าใหเ้กิดการสะสมทรพัยากรที่ไดร้บัจากการจา้งงานขององคก์รมากขึน้ใน
รูปแบบของเงินเดือนและสวัสดิการ อีกทั้งการที่บุคคลท างานอยู่กับองคก์รเป็นระยะเวลานาน
ย่อมมลาออกยากกว่าผูท้ี่ท  างานในช่วงเวลาสัน้ และสอดคลอ้งกับสหรฐั อินทจกัร (2559) ศึกษา
เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองคก์ร 
ของพนักงานและลูกจา้งในสังกัดฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
พบว่า คณุภาพชีวิตในการท างาน ทุกดา้นมีความสมัพันธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร หากพนกังาน
และลกูจา้งมีคณุภาพชีวิตในการท างานสงู จะส่งผลใหค้วามผูกพนัองคก์รสงู เพราะพนกังานและ
ลูกจา้งต่างตอ้งการความมั่นคงในการท างาน ตอ้งการความเคารพและยอมรบัในสังคม การมี
ความสมัพันธ์ที่ดีในองคก์รหรือหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร ไดร้บัการพัฒนาทักษะ
ความสามารถ รวมไปถึงมีสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว องคก์รมีความยุติธรรม เท่า
เทียมและเสมอภาคกนัจะสง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

สมมติฐานข้อที่ 5 ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ความเชื่อและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่าย
เคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 5.1 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานเอกชน
ของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านพฤติกรรมของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู กลา่วคือ หากพนกังานมีความ
ผูกพันต่อองคก์รในระดบัสงู พนกังานจะมีความภักดีทางดา้นพฤติกรรม ดว้ยการท างานอย่างเต็ม
ใจ อทุิศตวัเพื่อองคก์ร ยินดีที่จะปฏิบติัตามผูน้  าหรือนโยบายขององคก์ร พรอ้มที่จะต่อสูห้ากมีผูอ่ื้น
ว่ารา้ยองคก์ร ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของสเตียร ์Steer (1997) พบว่า การที่พนักงานมีเป้าหมายเใน
ทิศทางเดียวกบัองคก์ร จะมีทศันคติเชิงบวกในทุกดา้น มีความเต็มใจและพยายามท างาน เพื่อให้
องคก์รบรรลเุป้าหมายตาม มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์รและพรอ้มที่จะบอกกบั
คนอ่ืนว่าตนเป็นสมาชิกขององคก์ร และสอดคลอ้งกับปิติวตัติ์ ปิติพรภูวพัฒน ์(2563) ศึกษาเรื่อง 
แรงจูงใจในความภักดีของพนักงานในเครือบริษัท ไทยรฐัออนไลนแ์ละไทยรฐัทีวี  พบว่า แรงจูงใจ
ดา้นความตอ้งการความผูกพนั มีอิทธิพลต่อความภักดีองคก์รของพนักงานที่มีผลการปฏิบติังาน
สงูกว่ามาตรฐานของพนกังานในบรษิัทไทยรฐัออนไลนแ์ละไทยรฐัทีวี เนื่องจากไทยรฐัออนไลนแ์ละ
ไทยรฐัทีวีมีวฒันธรรมองคก์รเรื่องรว่มแรงรว่มใจ ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนและช่วยสรา้งบรรยากาศ
ใหเ้กิดการท างานเป็นทีม มีบรรยากาศในที่ท างานดี เพื่อนรว่มงาน และผูบ้งัคับบญัชามคีวามสนิท
สนมกบับุคลากรในองคก์ร และรบัฟังความคิดเห็นของพนักงาน ท าใหพ้นักงานมีความผูกพันที่มี
ความสมัพนัธอ์ย่างแน่นแฟ้นต่อองคก์ร 

สมมติฐานข้อที่ 5.2 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีทางดา้นจิตใจของพนกังานเอกชนของ
บรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีทางดา้นจิตใจของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไวโ้ดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง เพราะพนักงานภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
องคก์ร รูส้ึกว่าปัญหาขององคก์รก็เปรียบเสมือนปัญหาของตน มีความผูกพนักบัเพื่อนร่วมงานจน
เปรียบเสมือนคนในครอบครวั ท าใหพ้นกังานมีความเต็มใจที่จะปฏิบติังานอย่างสดุความสามารถ
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เพื่อความส าเร็จขององคก์รและมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกับ
ศุภชัย เหมือนโพธิ์ et al. (2563) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรพัย ์จ ากัด ประจ าปี 2561 ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจ และความผกูพนัต่อองคกร์ของพนกังานบริษัท ธนารกัษพ์ฒันาสินทรพัย ์จ ากดั โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากความผูกพนัขององคก์รเปรียบเสมือนตวั กระตุน้ใหพ้นักงานปฏิบติังาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานเกิดความจงรกัภักดีต่อองคก์รจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างานขององคก์ร 

สมมติฐานข้อที่ 5.3 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านความคงอยู่ของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมี
ความรูส้ึกผูกพนัต่อองคก์รและยงัไม่คิดที่จะลาออกจากองคก์รในตอนนี ้ แมถ้ึงมีองคก์รอ่ืนที่ดึงดูด
ใจกว่า เนื่องจากพนักงานมีความเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ที่องคก์รนี ้จะท าให้ตนเองมีความสุขใน
การท างาน ซึ่งสอดคลอ้งกับกัญจนภ์ัส ชูผล (2559) ที่ไดศ้ึกษา ความผูกพันต่อองคก์ารคุณภาพ
ชีวิตการท างานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการผลการศึกษาพบว่า พนักงานขายสีทาอาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ มี
ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นการคงอยู่มากที่สุดอาจเป็นเพราะว่าพนกังานขายจะมีโอกาสเปลี่ยน
งานไปอยู่องคก์ารอ่ืนแต่ก็ยงัคงท างานอยู่ที่องคก์ารนีต่้อไปเพราะไดร้บัผลประโยชนท์ี่เหมาะสม 

สมมติฐานข้อที่ 5.4 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงาน
เอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
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มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีทางด้านบรรทัดฐานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู อาจเนื่องจากพนกังานมีความ
ผูกพันต่อองค์กร ส่งผลให้พนักงานมีความคิดเห็นว่าเมื่อตนเขา้มาเป็นสมาชิกขององค์กรแล้ว
จะตอ้งมีความภกัดีต่อองคก์ร เพราะความถูกตอ้งและความเหมาะสมที่จะตอ้งท าอันเป็นผลจาก
ความเชื่อและค่านิยมของบุคคลหรือองคก์ร หากจะออกไปอยู่กบัองคก์รอ่ื์น ก็กลวัว่าองคก์รอ่ืนจะ
ไม่ดีเหมือนองคก์รเดิม ซึ่งจากแบบสอบถาม พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นในขอ้เมื่อบริษัทใหส้ิ่งที่
ดี พนักงานควรปฎิบัติงานตอบแทนบริษัทมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับพัชรินทร ์คีรีเมฆ (2560) 
ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองคก์รของครูและบุคลากรในโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 สาขาวิชาการจดัการภาครฐัแนวใหม่ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค ์ผลการศึกษาพบว่า ครูและบุคลากรในโรงเรียนเอกชนมีความผูกพันต่อองคก์รใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เพราะโรงเรียนใหค้วามส าคญักบับคุลากรเป็นอย่างมาก  

สมมติฐานข้อที่ 5.5 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อและการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธต่์อความภกัดีโดยรวมของพนกังานเอกชนของบรษิัท
จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
องคก์ร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร และความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร
มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีโดยรวมของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัสงูมาก เมื่อพิจารณาระดบัความผูกพันต่อองคก์ารในแต่
ละดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเรื่องความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาในการด ารง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมคีวามสมัพนัธต่์อความภกัดีมากท่ีสดุ อาจเป็นเพราะว่า เพราะว่าบรษิัทมี
วฒันธรรมองคก์รแบบครอบครวั ดแูล สนบัสนุนพนกังาน เกิดเป็นค่านิยมที่ทกุคนเคารพเชื่อฟัง ท า
ใหม้ีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่แน่นแฟ้นเป็นกันเอง เชื่อว่าความส าเร็จขององคก์รและของ
ตนเองเป็นเป้าหมายเดียวกัน หากองคก์รประสบความส าเร็จ ก็จะไดร้บัสิ่งตอบแทนจากองคก์ร
ดว้ย ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดเรื่องรูปแบบความคิดที่ก่อใหเ้กิดความผูกพันต่อองคก์รดา้น
จิตใจของอเลนและเมเยอร ์(Allen & Meyer, 1990) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองคก์รดา้นจิตใจ 
เกิดจากความเชื่อและการยอมรบัในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รอย่างจริงจัง โดยเชื่อมั่นว่า
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องคก์รจะน าไปสูค่วามส าเรจ็ได ้และมองเห็นแนวทางที่จะท าใหอ้งคก์รบรรลถุึงเปา้หมาย โดยบคุล
กรมีความเชื่อว่าจะหากองค์กรประสบความส าเร็จย่อมส่งผสลให้ตนเองที่สามารถประสบ
ความส าเร็จในการท างานไดเ้ช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธัญธิภา แกว้แสง (2559) ที่ไดศ้ึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่าง ความผูกพนัต่อองคก์รกบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรสหกรณโ์ค
นมหนองโพราชบุรี จ ากดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ ผลการศึกษาพบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างความ
ผูกพันต่อองค์กรกับความจงรกัภักดีต่อองค์กร พบว่า โดยรวมความผูกพันต่อองค์กรกับความ
จงรกัภกัดีต่อองคก์รมีความสมัพนัธท์างบวกอยู่ในระดบัสงู 

สมมติฐานข้อที่ 6 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ดา้นค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคล โอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน ธรรมนูญในองคก์ร การบูรณา
การทางสังคม ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  และความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคมมี
ความสมัพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของ
บริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดับสูง เพราะเงินเป็น
ปัจจัยที่ช่วยเติมเต็มความต้องการขั้นพืน้ฐานของมนุษย์ อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทุ่มเท
ท างานเพื่อประสิทธิภาพขององคก์ร ซึ่งพนักงานมีความคาดหวังต่อเงินเดือนที่ไดร้บัว่ามีความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรบัผิดชอบที่สูงขึ ้น ย่อมส่งผลต่อเงินเดือนสูงขึน้ดว้ย รวมถึงสวัสดิการ 
ตลอดจนผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินอ่ืนด้วย การจ่ายค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ท าให้
พนกังานเกิดความพึงพอใจ และส่งผลให้พนักงานมีความภักดีต่อองคก์รมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
ฮารแ์ลนด ์(Harland, 1972) ที่ได้กล่าวว่า ระดับเงินเดือนมีผลโดยตรงกับความพึงพอใจในการ
ท างาน เงินเดือนที่มากเพียงพอต่อการครองชีพจะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานสูง
กว่าผูท้ี่มีระดบัเงินเดือนต ่า เมื่อพนกังานมีความพึงพอใจในการท างานก็จะสง่ผลใหม้ีความภกัดีต่อ
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับจีรภัคร เอนกวิถีม (2557) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
ความจงรกัภกัดีต่อองคก์รของพนกังานโรงแรมเอเชีย แอรพ์อรท์ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนักงาน ส่งผลต่อความจงรกัภักดี โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกัน โดยปัจจัยค า้จุน
ในการปฏิบัติงานดา้นนโยบายการบริหารองคก์าร ดา้นความสมัพนธั์ระหว่างผูบ้งัคับบญัชา ดา้น
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เงินเดือนและสวัสดิการ และดา้นความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์กับความจงรกัภักดีต่อองค์
กด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรูส้ึก ด้านการรบัรู ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก น่าจะเป็น
เพราะว่าความจงรกัภักดีของคนเราต่อสิ่งต่างๆ จะเกิดขึจ้ากการท่ีคนเราน้ันไดร้บัการตอบสนอง
ตรงกับความตอ้งการ ซึ่งหมายความว่า หากพนกังานมีแรงจูงใจดา้นต่างๆ มากขึน้ จะมีความ
จงรกัภกัดีต่อองคกา์รดา้นต่างๆ เพิ่มขึน้ดว้ย 

ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั มีความสมัพันธต่์อความภกัดีของพนกังาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้ทัง้นีเ้พราะสภาพแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการท างาน พนกังาน
จะมีความตอ้งการท างานไดอ้ย่างเป็นสุข เมื่อพนกังานไม่มีความกังวล และมีสภาพแวดลอ้มการ
ท างานที่เอือ้อ านวยต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพแล้ว พนักงานก็จะเกิดความรูส้ึกพอใจใน
บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มในการทพงาน ส่งผลใหเ้กิดเป็นความภกัดีต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบั
กิลเมอร ์(Gilmer, 1973) ไดอ้ธิบายถึง องคป์ระกอบที่ท าใหเ้กิดความผูกพนัต่อองคก์ร สมรรถภาพ
ในการท างานของผู้บริหารเป็นสิ่งจูงใจในการท างานที่ส  าคัญ โดยเน้นเรื่องการบังคับบัญชา 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น แสง อากาศ เสียง หอ้งอาหาร หอ้งน า้ สถานที่พกัผ่อน ตลอดจน
ชั่วโมงการท างาน ความสะดวกในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงานเป็นสิ่งที่
สง่เสริมใหเ้กิดความผูกพนัต่อองคก์รดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบัณัฏฐา กสุโุมทย ์(2558) ศึกษาวิจยัเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษัท สวสัดีชอ้ป จ ากดั พบว่า พนกังานใหค้วามส าคัญ
ต่อแรงจงูใจในการปฏิบติังานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานอยู่ในระดบัมาก 

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล พบว่า คณุภาพชีวิตใน
การท างานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของบุคคล มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้อาจเพราะการที่พนกังานไดร้บัโอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ในงานและทักษะใหม่ๆ ท าใหรู้ส้ึกว่ามีคุณค่าและทา้ทายในการท างาน โดยพนักงานสามารถน า
เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ไปใชใ้นการแกข้อ้บกพร่อง และปรบัปรุงงานใหม้ีประสิทธิภาพ ดงัทฤษฏี
ของคาสซิโอ (Cascio, 2003) กลา่วว่า การจดัใหม้ีการประชุม อบรม ใหค้วามรูเ้พื่อใหบ้คุลากรไดม้ี
โอกาสพฒันาตนเอง จะส่งผลต่อการท างานของบุคลากรโดยมีการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อ
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การปรบัระดับเลื่อนต าแหน่ง ท าใหพ้นักงานคิดว่าตนเองประสบความส าเร็จและมีความภักดีต่อ
องคก์ร ในท านองเดียวกันทองฟู ศิริวงศ ์(2553) กล่าวว่า ความพยายามในการเตรียมพนักงาน 
และความสามารถที่องค์การคาดหวังตามที่ต้องการ เก่ียวข้องกับการเรียนรูเ้พื่ออนาคตการ
วางแผนสายอาชีพในอนาคต เป็นกระบวนการที่มีเพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มทักษะความรูป้รบั
ทศันคติสรา้งความเขา้ใจในการท างาน เพิ่มพนูประสิทธิภาพการท างาน และเป็นกระบวนการที่มี
ระเบียบและระบบก่อใหเ้กิดความส าเรจ็และความภกัดีต่อองคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกบัณิชกานต ์เพชร
ปานกัน (2559) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความภักดีต่อ
องคก์ารของพนกังานสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา พบว่า คณุภาพชีวิต
การท างานโดยรวมและดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถมีความสมัพนัธก์บัความภกัดีต่อ
องค์การ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล สนับสนุนการท างานในรูปแบบใหม่ และให้
ความส าคัญเก่ียวกับการหาความรูเ้พิ่มเติม ซึ่งการพัฒนาการท างานและอาชีพของบุคคล ท าให้
บุคคลสามารถท าหนา้ที่โดยใชศ้ักยภาพที่มีอย่างเต็มความสามารถ มีความเชื่อมั่นในตนเองและ
เมื่อมีปัญหาก็สามารถจดัการการแกไ้ขตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสม 

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และมั่นคงในงาน มีความสมัพันธต่์อความภักดีของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
เนื่องจากพนักงานคาดหวังการได้รบัการเลื่อนต าแหน่ง  เมื่อมีสามารถท าผลงานให้องค์กรได ้
ประกอบกบัการมีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของจะเป็นเครื่องพิสจูนใ์หไ้ดร้บั
การยอมรบัและเกิดเป็นแรงผลกัดนัสู่ความกา้วหนา้ในอนาคต เมื่อพนกังานไดก้ารเลื่อนขัน้ เลื่อน
ต าแหน่งงานจากผลงานดงักลา่ว ท าใหพ้นกังานรูส้ึกว่าตนเองประสบความส าเรจ็และมีความภกัดี
ต่อองค์กรมากขึน้ สอดคล้องกับแนวความคิดของบุญแสง ชีระภากร (2533) มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของคณุภาพวีชิตในการท างานดา้นการพฒันาและเจรญิเติบโต (growth and 
development) ว่า พฒันาการและความเจรญิเติบโตในต าแหน่งหนา้ที่มีความสมัพนัธอ์ย่างแยกไม่
ออก ซึ่งเป็นความตอ้งการของมนุษยท์ุกคนและมีระดบัความตอ้งการแตกต่างกนัไป ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะองคก์รมีการสนับสนุนใหไ้ด้รบัการพัฒนา ฝึกอบรบ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการก้าวสู่
หนา้ที่การงานที่สงูขึน้ และมีต าแหน่งที่เหมาะสมกับศักยภาพมากขึน้ดว้ย ส่งผลใหค้วามคิดเห็น
ดา้นการท างานด้านความมั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับความจงรกัภักดี  ซึ่ง
สอดคล้องกับจีรภัคร เอนกวิถีม (2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความ
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จงรกัภักดีต่อองค์การของพนักงานกรณีศึกษา โรงแรมเอเชีย แอรพ์อรท์  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บคุคลที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน และศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ
กบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่งผลต่อ
ความจงรกัภักดี โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยจูงใจดา้นความส าเร็จของงาน 
ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ด้านทักษะของงานที่
ปฏิบติั และดา้นความรบัผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

ด้านธรรมนูญในองคก์ร พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นธรรมนูญใน
องคก์ร มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ การที่พนักงานมีสิทธิและสามารถปกป้อง
สิทธิของตนเองไดม้ีแนวปฏิบติัระเบียบ วัฒนธรรมในองคก์ารที่เอือ้ต่อการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล 
การมีความเสมอภาคในกลุ่มพนักงาน ยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด มีเกณฑ์การให้
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมแก่พนักงาน และการแบ่งหนา้ที่การท างานใหเ้กิดความเหมาะสม เป็นการ
เพิ่มคณุภาพชีวิตการท างานและเสริมสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างาน ท าใหพ้นกังานมีความ
จงรกัภกัดีต่อองตก์ร ตามแนวคิดของอมัสตอส (Umstot, 1984) กล่าวว่า องคก์รที่มีคุณภาพชีวิต
ในการท างานที่ดีจะให้สิทธิพนักงานในหลายดา้นๆ เช่น การเคารพสิทธิส่วนบุคคล  พนักงานมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นและวางแผนการท างาน พรอ้มทัง้การมีความเสมอภาคในองคก์ร 
สอดคลอ้งกับฮูสเซและคัมมิงส ์(Huse & Cummings,1985) กล่าวว่า ลกัษณะการบริหารที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน คือ การบริหารงานที่มีความยุติธรรม พนักงานไดร้บัการเคารพใน
สิทธิ มีการปฏิบติัต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ผูบ้งัคบับญัชายอมรบัฟังขอ้คิดเห็นของพนกังาน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบันิศาชล เรืองชู (2557) ศึกษาเรื่อง คณุภาพชีวิตการท างานที่มีความสมัพนัธก์บัความ
ภกัดีในองคก์รของพนกังานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัคณุภาพชีวิตการ
ท างานดา้นการบูรณาการทางสงัคมมีความสมัพนัธก์บัภกัดีในองคก์รองพนกังานธนาคารต่างชาติ
แห่งหนึ่ งในประเทศไทย พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานด้าน
ประชาธิปไตยในองคก์รอยู่ในระดบัดี โดยมีความสมัพนัธก์บัความภกัดีในองคก์รของพนกังาน 

ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่า คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นการบูรณา
การทางสงัคม มีความสมัพนัธต่์อความภักดีของพนกังานเอกชนของบริษัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวว่า พนักงานใหค้วามส าคญักับ
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เพื่อนร่วมงาน เพราะเพื่อนร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างาน เมื่อ
พนักงานมีความสมัพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน จะท าใหร้บัฟังความคิดเห็น มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จ ท าให้รูส้ึกอยากอยู่ท างานกับบริษัทอย่างทุ่มเทและเต็ม
ความสามารถ มีความสุขในการท างานไม่คิดจะลาออกและท างานกบับริษัทจนเกษียณ ทัง้นีย้ังมี
ความเชื่อมั่นไวว้างใจผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้รหิารพรอ้มที่จะปฏิบติังานตามนโยบายของบริษัท จาก
การที่บุคคลเหล่านัน้เขา้ใจลูกนอ้ง รบัฟังปัญหาและพรอ้มใหค้ าแนะน าที่ดีไดเ้สมอ จึงเป็นปัจจัย
ส่งผลต่อความภักดีในองคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกบัชยันต ์ศรีวิจารณ ์(2554) ไดศ้ึกษาเรื่อง ทัศนคติใน
การท างานที่มีผลต่อความภักดีในองค์กร กรณีศึกษา พนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตรยิ ์พบว่า สมัพนัธภาพกบัเพื่อนรว่มงาน มีความสมัพนัธก์บัความเต็มใจในการทุมเท
ความสามารถเพื่อประโยชนข์ององคก์ร ความรูส้ึกการเป็นเจา้ขององคก์รความปราถนาที่จะคงไว้
ซึ่งการเป็นสมาชิกขององคก์ร 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงาน
เอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดับปาน
กลาง เนื่องจากการที่พนักงานจดัความสมดลุใหเ้กิดขึน้ในชีวิตระหว่างช่วงเวลาในการปฏิบติังาน
กบัช่วงเวลาที่เป็นอิสระจากงาน การมีสดัส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใชเ้วลาว่างของตนเองและ
ครอบครวั ท าให้พนักงานมีความสุขในการท างาน พึงพอใจในงาน และมีความภักดีต่อองคก์ร 
สง่ผลใหพ้นกังานประสบความส าเรจ็ทัง้งาน และการด ารงชีวิต ตามแนวคิดของปีเตอร ์แคปเพลลี 
(2550) กล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว เป็นองคป์ระกอบหลกัของ
ความพึงพอใจความจงรักภักดีและการสรา้งผลงานของพนักงาน หากสามารถสรา้งสภาพการ
ท างานที่พนักงานสามารถท างานอย่างมีความสขุ และสามารถตอบความสนองความตอ้งการใน
ชีวิตส่วนตัวได้ก็จะสามารถรกัษาพนักงานให้อยู่กับองค์การได้ ซึ่งสอดคล้องกับศิรญา บัวผ่อง 
(2551) ที่ศึกษา ความพึงพอใจในงานของพนักงานอ านวยการบิน พบว่า ความพึงพอใจในงาน
และการด าเนินชีวิตจะมีความสมพันธ์ต่อกันในทางบวก โดยพบวาส ปัจจัยด้านความตอ้งการ
ความสมัพันธก์ับครอบครวัและสงัคมมีความสมัพันธ์ในเชิงบวกับความพึงพอใจในงาน แสดงให้
เห็นว่าพนกังานสาบการบินไทลลออ้นแอรม์ีความตอ้งการเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคมภายนอกดว้ย 
การที่พนักงานมีเวลาเพียงพอให้กับสังคมหรือชีวิตครอบครวั เป็นส่วนส่งเสริมใหพ้นักงานเกิด
ความผกูพนัต่อองคก์รและท าใหค้วามตัง้ใจลาออกจากงานลดลง 



  357 

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์สังคม  มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง อาจเนื่องจากการที่
พนกังานมีความรูส้ึกว่างานที่ท าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่งผลใหม้ีก าลงัใจในการ
ท างาน และท าใหพ้นกังานเกิดความรูส้ึกภาคภูมิใจในและจงรกัภกัดีในองคก์ร ดงัแนวคิดของฮสูเซ
และคัมมิงส์ (Huse & Cummings, 1985) กล่าวว่า พนักงานจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ ได้
ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง และได้รบัรูว้่าองค์กรที่ ตนปฏิบัติงานอยู่ได้ท าประโยชน์และ
รบัผิดชอบต่อสงัคม สอดคลอ้งกบัคาสซิโอ (Cascio, 2003) กลา่วว่า การไดท้ างานที่เป็นประโยชน์
ต่อสงัคม สรา้งความภาคภูมิใจใหก้บับุคลากรในองคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกบัรสสคุนธ ์ฤาชาเกียรติกุล 
(2550) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบติัการ 
ธนาคาร HSBC ประเทศไทย พบว่า คณุภาพชีวิตการท างานดา้นการค านึงถึงประโยชนแ์ละความ
รบัผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับความจงรกัภักดีในองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ธนาคาร HSBC ประเทศไทย เพราะธนาคารมีคณุภาพชีวิตการท างาน ดา้นการค านึงถึงประโยชน์
และความรบัผิดชอบต่อสงัคมกบัความจงรกัภกัดีในองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคาร 
HSBC ประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
จากผลการศึกษาเรื่อง ความผูกพนัและคณุภาพชีวิตในการท าางานที่มีความสมัพนัธต่์อ

ความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ งในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี ้

1. ผู้บริหารควรน าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรข์อง
พนักงานมาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และก าหนดนโยบายการบริหารงานที่จะท าให้
พนกังานมีคณุภาพชีวิตการท างาน ความผกูพนัและความภกัดีต่อองคก์รดงันี ้

1.1 เพศ ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญักบัพนกังานเพศชาย เนื่องจากเป็นพนกังาน
ที่มีความภักดีมากกว่าเพศหญิง โดยผูบ้ริหารควรค านึงถึงคุณภาพชีวิตในการท างานทางดา้น
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม ดา้นธรรมนญูในองคก์ร และดา้นการบรูณาการทางสงัคม เช่น 
สรา้งความยุติธรรมในการท างาน ไม่กีดกันและแบ่งแยกทางเพศ เพื่อใหพ้นักงานมีความผูกพัน
และความภักดีต่อองคก์รมากขึน้ ในขณะเดียวกันผูบ้ริหารควรให้ความส าคัญกับพนักงานเพศ
หญิงดว้ยเช่นกัน เพราะบริษัทมีพนักงานเพศหญิงมากว่าเพศชาย แมว้่าจะเป็นพนักงานที่มีความ
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ภกัดีต่อองคก์รนอ้ยกว่าเพศชาย แต่เพศหญิงมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รมากกว่าเพศชาย 
ถา้ผูบ้ริหารสามารถวางนโยบายที่สามารถสรา้งความผูกพันและความภักดีต่อองคก์รใหพ้นักงาน
ทัง้เพศชายและหญิงได ้จะสง่ผลใหบ้รษิัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 

1.2 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัพนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป เพราะเป็นกลุ่มที่มีความภกัดีต่อองคก์รดา้นพฤติกรรมมากที่สดุ 
ผูบ้ริหารควรพิจารณาดา้นโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน เพื่อใหพ้นักงานเกิดความ
เชื่อมั่นและมั่นคงในงาน ใหพ้นักงานไดม้ีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นก าหนดนโยบายและ
บริหารงานของบริษัทมากขึน้ เพื่อใหพ้นักงานรูส้ึกว่าไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและมีความสุขใน
การท างาน แต่เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี ้เป็นพนักงานที่มีจ านวนน้อย ดังนั้นผู้บริหารควรให้
ความส าคญักบัพนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยน้อยกว่าพนักงานที่ไดร้บัเงินเดือนมากกว่า 40,000 บาท
ขึน้ไปด้วย โดยชีแ้จงนโยบายด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงานอย่างชัดเจน (Career Path) 
เพื่อใหพ้นักงานไดร้บัรูถ้ึงเสน้ทางความกา้วหนา้ของตนเอง และสรา้งความรูส้ึกมั่นคงในอาชีพ มี
การเลื่อนขึน้เลื่อนต าแหนน่งตามความสามารถ ซึ่งจะส่งผลใหพ้นักงานเกิดความพึงพอใจ ความ
เต็มใจ พรอ้มที่จะทุ่มเทความสามารถในการท างานเกิดความผกูพนัต่องานที่ท าและรกัษาพนกังาน
ที่มีความรู ้ความสามารถใหค้งอยู่กบับรษิัทต่อไป 

2. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายและแนวทางต่างๆ ที่สามารถสื่อสารและสรา้งใหพ้นักงาน
เกิดความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากผลการวิจัยเก่ียวกับความผูกพันพบว่า พนักงานเอกชน 
กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองคก์ร
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก หากพิจาราณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมีคิดดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเท
เพื่อองคก์รในระดับมากที่สุด ซึ่งผูบ้ริหารควรรกัษาระดับความผูกพันนีไ้ว ้โดยจดักิจกรรมภายใน
องคก์รเพื่อใหพ้นกังานมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร เพื่อใหเ้กิดความทุ่มเทในการปฏิบติังาน และพฒันา
เทคนิคการสื่อสารภายในองคก์รที่จะช่วยสรา้งความเขา้ใจในนโยบายของผูบ้รหิารไปสู่พนกังานใน
ทุกระดับ อีกทั้งผูบ้ริหารควรสรา้งความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน โดยให้ความเป็นธรรม  ให้ความ
ช่วยเหลือพนักงาน สรา้งภาพลกัลกัษณ์ขององคก์รอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งความความภาคภูมิใจ
ใหก้บัพนกังาน 

3.คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารองค์กรควร
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการหรือผลประโยชนอ่ื์นๆ อย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรม ควรใหค้วามส าคัญเพิ่มเติมกับวุฒิบัตรทางการศึกษาการศึกษาและทางดา้นวิชาชีพที่
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จ าเป็น ทัง้นีร้วมถึงการประเมินผลการปฏิบติังานที่เป็นรูปธรรมมีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้
พนักงานรูส้ึกว่าไดร้บัความยุติธรรม จะก่อใหเ้กิดความผูกพนัและความภักดีต่อองคก์รในอนาคต 
เนื่องจากผลการศกึษา พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นในเรื่องเงินเดือนที่ไดร้บัมีความเหมาะสมกบั
หนา้ที่ที่รบัผิดชอบ และเพียงพอส าหรบัรายจ่ายในระดบัปานกลาง พรอ้มทัง้พนกังานมีความกงัวล
เก่ียวกบัการท างาน แมว้่าจะอยู่ในช่วงพกัผ่อนหรือใชเ้วลาส่วนตวั ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาที่ 
พบว่า พนักงานมีเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์ร แต่ในดา้นของคุณภาพชีวิตในการท างานนัน้ หาก
พนกังานมีความกังวลเก่ียวกับงานมากเกินไปก็จะส่งผลใหพ้นักงานมีความเครียด วิตกกังวลหรือ 
ส่งผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจได ้อาจเนื่องจากงานที่ไม่เหมาะกับความสามารถของ
พนักงาน ทรพัยากร และก าลงัคนในแผนก ดังนั้นผูบ้ริหารและผูบ้ังคับบญัชาควรใส่ใจ ใหค้วาม
ช่วยเหลือ และหมั่นติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานภายใต้สังกัดของตนเอง ปรบัปรุงและ
สนบัสนุนการท างานใหม้ีการพฒันาที่สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของโลกและคู่แข่งในปัจจุบนั 
เพื่อใหพ้นกังานมีคณุภาพชีวิตที่ดีทัง้เรื่องการท างานและการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจใหพ้นกังาน
มีความรูส้ึกที่ดีต่อองคก์ร มีความพึงพอใจในงานก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานทัง้ยังส่งผล
ต่อความผกูพนัและจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 

4.จากผลการวิจัยเก่ียวกับความภักดี พบว่า พนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัท
จดัจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มีความภักดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คือ ดา้นความคงอยู่ ในขอ้ท่านจะปฎิบติังานที่บรษิัทนีต่้อไปแมว้่าบริษัท
อ่ืนจะเสนอต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า ดังนัน้ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคัญในเรื่องค่าตอบแทน
และผลประโยชนอ่ื์น อาจท าการประเมินจากต าแหน่งงาน และเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนของ
บริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันเป็นอย่างไร เพื่อน ามาวิเคราะห์โครงสรา้งอัตราเงินเดือนว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ ถา้ยังไม่เหมาะสมก็ควรพิจารณาปรบัฐานโครงสรา้งเงินเดือน จดัใหม้ีโครงสรา้ง
เงินเดือนที่เขา้ใจไดง้่าย เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้พนักงาน พรอ้มทั้งจัดสรรสวัสดิการและ
ผลประโยชนอ่ื์นๆ ใหเ้พียงพอต่อการครองชีพของพนักงานเมื่อมีอายุงานมากขึน้  เป็นการสรา้ง
ความจงรกัภักดีใหแ้ก่พนกังานไม่ใหต้ดัสินใจลาออกเมื่อไดร้บัขอ้เสนอเงินเดือนที่สงูกว่า ประกอบ
กับควรสื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงสถานภาพของบริษัท ทั้งความเจริญก้าวหน้าในผล
ประกอบการ หรือการลดลงของผลประกอบการ รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึง
ความส าคัญของการด าเนินกิจการต่อไปได้ของบริษัท ซึ่งต้องอาศยัความร่วมแรงร่วมใจจาก
พนกังาน เพื่อแสดงใหพ้นกงัานเห็นความส าคญัของตวัเองต่อบริษัท 



  360 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถามเพียงดา้น

เดียว อาจท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบคลุม ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการเพิ่มข้อค าถามปลายเปิด เช่น 
ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นเขา้ไปในแบบสอบถาม เพื่อที่จะไดน้ าขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็น
ดังกล่าวไปใชป้ระกอบการพิจารณา หรือเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพในลักษณะการสัมภาษณ์คและ
สงัเกตพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยใหก้ารวิเคราะหข์อ้มูลชัดเจนและ
ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ 

2. ความผูกพนั คณุภาพชีวิตในการท างาน และความจงรกัภกัดีเป็นเรื่องของทศันคติ ไม่
สามารถมองเห็นไดช้ัดเจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจและกาลเวลา 
ดังนั้นควรวิจัยซ า้ โดยใหม้ีระยะเวลาห่างของเวลาพอสมควร ทั้งนีเ้พื่อเป็นประโยชนต่์อการวาง
แผนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ใหม้ีประสิทธิภาพในการบรหิารงาน ใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์ร 

3. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน คุณภาพชีวิตในการท างานและความภักดีต่อ
องคก์รของพนกังานองคก์รอ่ืนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงาน น าแนวทาง จุดเด่นขององคก์รอ่ืนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานใน
องคก์รใหม้ีความผกูพนัและความภกัดีต่อองคก์รย่ิงขึน้ 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 เรื่อง 

ความผูกพันต่อองคก์รและคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธต์่อความภักดีของ
พนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าชีแ้จงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนีไ้ด้จัดท าขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองคก์รและ
คณุภาพชีวิตในการท างานที่มีความสมัพันธ์ต่อความภักดีของพนักงานเอกชน กรณีศึกษาบริษัท
จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความอนุเคราะหจ์ากท่านในการตอบแบบสอบถามนีต้ามความจริง และ
ครบถว้น ซึ่งค าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั และจะน าเสนอผลการวิเคราะหใ์นภาพรวมเท่านัน้ 
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รบัความกรุณาและความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณที่ท่านให้
ความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้

ทัง้นีแ้บบสอบถามจะประกอบไปดว้นค าถามทัง้หมด 4 สว่น รวมทัง้สิน้ ขอ้ 95 ดงันี ้
ส่วนที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 7 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง 

จ านวน 17 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 คณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง 

จ านวน 47 ขอ้ 

ส่วนที ่4 ความภกัดีของพนกังานเอกชนของบรษิัทจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑแ์ห่งหนึ่ง จ านวน 24 ขอ้ 

 

 

ขอขอบคณุทกุท่านที่ใหค้วามกรุณาตอบแบบสอบถามครบทกุขอ้ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย หนา้ขอ้ควาามที่ตรงกบัความจรงิของท่านมากท่ีสดุเพียงช่อง

เดียว 

1. เพศ 

  ชาย       หญิง 

2. อายุ 

  18 - 26 ปี      27 - 34 ปี 

  35 - 43  ปี      44 - 52 ปี 

  53 ปีขึน้ไป    

3. สถานภาพ 

  โสด       สมรส 

  หย่ารา้ง/หมา้ย 

4. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

  15,000 - 20,999 บาท   21,000 - 27,999 บาท  

  28,000 - 33,999 บาท   34,000 - 39,999 บาท  

  มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 

5. การศึกษา 

  ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี    ระดบัปรญิญาตรี 

  สงูกว่าระดบัปรญิญาตรี   

6. อายงุาน 

  นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี   6 - 10 ปี 

  11 - 15 ปี     16 - 20 ปี 

  21 ปีขึน้ไป 

7. แผนกที่สงักดั 

  การตลาด      พนกังานขายและผูช้่วยพนกังานขาย  

  ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์     วิจยัและพฒันา    

  ประกนัคณุภาพ     บญัชีและการเงิน    
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  ซพัพลายเชน       สาขาต่างประเทศ  

  คลงัสินคา้      รีแพ็คสินคา้  

  ทรพัยากรมนษุย ์     เลขานุการ  

  ไอที      ธุรการ 

ส่วนที ่2 ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่ง
หน่ึง 

ค าชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่คณุเห็นว่าตรงกบัความคิดเห็นของคณุมากที่สดุ

เพียงค าตอบเดียว 

ความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองคก์ร 
1.ท่านยอมรบันโยบาย เปา้หมายและ
ค่านิยมของบริษัท           

2.ท่านเชื่อมั่นในการบรหิารงานของ
ผูบ้รหิาร           

3.ท่านยินดีที่จะปฎิบติัตามกฎระเบียบ
ของบรษิัท           

4.ความส าเรจ็ของบริษัทสว่นหนี่งมีผล
มาจากการท างานของท่าน      

5.ท่านคิดว่าบรษิัทมีเปา้หมายและกล
ยทุธก์ารด าเนินงานที่ชดัเจน สามารถ
น าไปสูผ่ลส าเรจ็ในการปฏิบติังาน      

6.ท่านมีความรูส้กึว่าเปา้หมายของ
ท่านและองคก์รเหมือนกนั      
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ความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทเพ่ือองคก์ร 
7.ท่านตัง้ใจปฎิบติังานอย่างเติมที่เพื่อ
ท างานใหบ้รษิัท      

8.ท่านเต็มใจท างานในวนัหยุดหรือ
ท างานลว่งเวลา หากมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งพึ่งพางานของท่าน      

9.ท่านรูส้กึมีความสขุเมื่อสามารถ
ท างานไดส้  าเรจ็      

10.เมื่อพบอปุสรรคในการท างานท่าน
จะสามารถแกไ้ขปัญหาจนได ้      

11.ท่านมีสว่นรว่มในกิจกรรมของ
บรษิัทตามบทบาทของตนอย่างเต็มที      

12.ท่านยินดีปฏิบติัหนา้ที่แทนเพื่อน
รว่มงานที่มีความจ าเป็นตอ้งลาหยดุ
งาน      

ด้านความปรารถนาในการด ารงความเป็นสมาชิกองคก์ร 

13.ท่านรูส้กึภาคภมูิใจที่ไดเ้ขา้มาเป็น
สว่นหนึ่งของบรษิัทแห่งนี ้      

14.ท่านจะบอกเพื่อน ครอบครวัและ
คนรูจ้กัว่าท่านท างานที่บรษิัทแห่งนี ้      

15.ท่านคิดว่าบริษัทปฎิบติักบัท่าน
เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครวั      

16.ท่านคิดว่าการตดัสินใจในการ
ท างานที่บริษัทแห่งนีเ้ป็นการตดัสินใจ
ที่ถกูตอ้ง      
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ความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

17.ท่านไม่สนใจค าเชิญชวนของคนอ่ืน
ใหไ้ปท างานที่อ่ืน      

 

ส่วนที ่3 คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์
แห่งหน่ึง 

ค าชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่คณุเห็นว่าตรงกบัความคิดเห็นของคณุมากที่สดุ

เพียงค าตอบเดียว 

คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านค่าตอบแทนทีเ่พียงพอและยุติธรรม 
1.เงินเดือนที่ท่านไดร้บัมีความ
เหมาะสมกบัหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ       

2.ค่าตอบแทนที่ท่านไดร้บัเพียงพอ
ส าหรบัรายจ่ายของท่าน       

3.ท่านพงึพอใจกบัการปรบัเงินเดือน
และสวสัดิการที่บริษัทจดัหาให ้เช่น 
ประกนัสงัคม ประกนักลุม่ กองทนุ 
เป็นตน้       

4.บรษิัทใหผ้ลตอบแทน เงินเดือนและ
สวสัดิการที่เป็นธรรม      
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คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

5.ท่านไดร้บัการประเมินผลการ
ปฎิบติังานประจ าปีอย่างยติุธรรม       

6.ท่านไดร้บัค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของ
องคก์รอ่ืนที่มีลกัษณะคลา้ยกนั        

ด้านสภาพแวดล้อมทีถู่กสุขลักษณะและปลอดภัย 
7.สถานที่มีการแบ่งพืน้ที่การท างาน
เป็นสดัสว่นอย่างเหมาะสม      

8.มีสถานที่ท างานที่ความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรพัยส์ิน      

9.มีอปุกรณ ์เครื่องใชท้ี่อ  านวยความ
สะดวกในการปฏิบติังาน      

10.สถานที่ท างานมีความสะอาดและ
ถกูสขุลกัษณะ      

11.สถานที่ท างานมีมาตราการณ์
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั
หรือโรคระบาดอย่างเหมาะสม เช่น 
โรคโควิด-19      

12.บรรยากาศการท างานในหน่วยงาน
ของท่าน สง่ผลใหท้่านมีสขุภาพจิตที่ดี       

13.เพื่อนรว่มงานของท่านสรา้ง
บรรยากาศที่ดีในการท างานเสมอ       
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คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 
14.บรษิัทมีการจดัอบรม พฒันา
ความรู ้ความสามารถของพนกังานอยู่
เสมอ       

15.งานที่ปฎิบติัตรงกบัความรู้
ความสามารถของท่าน      

16.งานที่ปฎิบติัมีความหลากหลาย 
ท าใหท้่านมีความรูค้วามสามารถมาก
ขึน้      

17.ท่านมีอิสระในการน าความรู ้
ความสามารถมาใชใ้นการปฏิบติังาน
ไดอ้ย่างเต็มที่      

18.ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฎิบติังาน
ที่ใชค้วามรูค้วามสามารถเพิ่มขึน้      

ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 

19.บรษิัทมีความมั่นคงและมีความ
เติบโต      

20.บรษิัทเป็นที่รูจ้กัและมีชื่อเสียงใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั      

21.ท่านปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งกงัวลว่า
จะโดนโยกยา้ย สบัเปลี่ยนหนา้ที่ หรือ
ใหล้าออกจากงานดว้ยความไม่เป็น
ธรรม      

22.ท่านมีความพงึพอใจในต าแหน่งที่
ปฎิบติัอยู่ในขณะนี ้      
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คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

23.บรษิัทนีจ้ะท าใหท้่านมี
ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานที่
สงูขึน้      

24.พนกังานที่มีความสามารถทกุคนมี
โอกาสไดเ้ลื่อนต าแหน่ง      

ด้านธรรมนูญในองคก์ร 

25.เพื่อนรว่มงานของท่านใหค้วาม
เคารพในสิทธิสว่นบุคคลไม่กา้วก่ายใน
เรื่องสว่นตวัของท่านที่ไม่เก่ียวขอ้งกบั
การท างาน      

26.ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีการ
บรหิารงานที่โปรง่ใส มีความเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั      

27.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านใหค้วาม
เสมอภาคในการท างานกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทกุคนอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกนั      

28.ท่านมีอิสระในการที่จะปฏิเสธงาน
ที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งท่านคิดว่าไม่
เหมาะกบัความสามารถของท่านหรือ
เป็นงานที่นอกเหนือขอบเขตความ
รบัผิดชอบ      

29.บรษิัท ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
รว่มงานของท่านยอมรบัความขดัแยง้
ทางความคิด      
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คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการบูรณาการด้านสังคม 
30.ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามช่วยเหลือ 
ใหค้ าปรกึษาและเป็นกนัเอง       

31.ท่านสามารถรว่มงานกบัเพื่อน
รว่มงานไดเ้ป็นอย่างดี      

32.ท่านไดร้บัความรว่มมือที่ดีจาก
เพื่อนรว่มงานแผนกอ่ืน      

33.แผนกของท่านเปิดโอกาสใหท้กุคน
มีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็น 
และรว่มแกไ้ขปัญหาในการปฎิบติังาน      

34.บคุคลากรในบรษิัทท างานรว่มกนั
เป็นทีม โดยไม่มีการแบ่งพรรคพวก      

35.หน่วยงานของท่านมีการจดั
กิจกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
ภายในหน่วยงาน       

36.เพื่อนรว่มงานใหเ้กียรติและยอมรบั
ในศกัยภาพของกนัและกนั      

ด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว 

37.ท่านสามารถท างานที่รบัผิดชอบ
เสรจ็ทนัภายในเวลาที่ก าหนด      

38.ท่านสามารถแบ่งเวลาเรื่องงานกบั
เรื่องสว่นตวัไดอ้ย่างเหมาะสม      

39.ท่านมกัรูส้กึกงัวลเก่ียวกบัการ
ท างาน แมว้่าท่านจะอยู่ในช่วงพกัผ่อน
หรือใชเ้วลาส่วนตวั      
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คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานเอกชนของบริษัทจัด
จ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

40.ท่านมีเวลาพกัผ่อนอย่างเพียงพอ
อย่างนอ้ย 7-8 ชั่วโมง       

41.ปรมิาณงานที่ท่านไดร้บัมอบหมาย
เหมาะสม ท าใหท้่านมีสมดลุระหว่าง
ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตวั       

42.งานประจ าของท่านไม่เป็นอปุสรรค
ต่อการด าเนินชีวิตครอบครวั หรือชีวิต
สว่นตวัของท่าน      

43.ท่านมีเวลาว่างที่จะพบปะสงัสรรค์
กบัคนรกัเพื่อนและญาติ      

ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธสั์งคม 

44.ท่านคิดว่าองคก์รของท่านใหค้วาม
รว่มมือกบัชมุชนในการท ากิจกรรมเพื่อ
เป็นสาธารณประโยชน ์      

45.ท่านรูส้กึว่าองคก์รของท่านมีการ
ด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนข์อง
สงัคม      

46.ท่านเห็นดว้ยและสนบัสนุน
นโยบายของบรษิัทดา้นการช่วยเหลือ
และพฒันาสงัคม      

47.ท่านมีสว่นรว่มในกิจกรรมที่บรษิัท
จดัขึน้ประโยชนข์องสงัคม      
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ส่วนที ่4 ความภักดีของพนักงานเอกชนของบริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่งหน่ึง 

ค าชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่คณุเห็นว่าตรงกบัความคิดเห็นของคณุมากที่สดุ

เพียงค าตอบเดียว 

ความภักดีของพนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่ง

หน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านจิตใจ 

1.ท่านรูส้กึภมูิใจที่ไดเ้ป็นบุคลากรของ
องคก์ร           

2.งานที่ท่านท าอยู่เป็นงานที่ท่านรกั
และเต็มใจที่จะปฎิบติั           

3.ท่านรูส้กึว่าคนในบริษัทนีม้ีความ
ผกูพนัเหมือนคนในครอบครวั           

4.ท่านมีความสขุที่ไดท้ างานในบรษิัท
แห่งนี ้      

5.ท่านรูส้กึว่าตนเองมีความส าคญัต่อ
บรษิัทเท่าเทียมกบัพนกังานคนอ่ืน      

6.ท่านรูส้กึมีขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน      

ด้านความคงอยู่ 

7.บรษิัทแห่งนีท้  าใหช้ีวิตความเป็นอยู่
ของท่านดีขึน้      

8.ท่านตอ้งการที่จะปฎิบติังานใน
บรษิัทแห่งนีจ้นเกษียณอายุ      

9.ท่านสามารถยอมรบัการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการพฒันา
องคก์ร      
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ความภักดีของพนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่ง

หน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

10.ท่านจะปฎิบติังานที่บริษัทนีต่้อไป
แมว้่าบริษัทอ่ืนจะเสนอต าแหน่งและ
เงินเดือนที่ดีกว่า          

11.ท่านรูส้กึคุม้ค่าที่จะไดอ้ทุิศตน
ท างานใหบ้รษิัท          

12.ท่านไม่เคยรูส้กึเสียเวลา เมื่อตอ้ง
ทุ่มเทใหก้บังานมากขึน้          

ด้านบรรทัดฐาน 

13.ท่านไม่ลาออกจากบรษิัทแห่งนี ้
เพราะจะหางานใหม่ที่ใหค่้าตอบแทน
แบบนีย้าก      

14.ท่านพยายามหาวิธีใหม่ๆ ในการ
ปรบัปรุงการท างานของตนใหม้ี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ      

15.ท่านเต็มใจปฏิบติังานลว่งเวลาแม้
จะไดค่้าตอบแทนที่ไม่คุม้ค่า      

16.เมื่อท่านปฏิบติังานกบับริษัทนาน
ขึน้ ท่านรูส้ึกมีความภกัดีต่อบรษิัท      

17.บางครัง้ท่านจะมีปัญหาในการ
ท างานจนอยากจะลาออก แต่ในความ
เป็นจรงิเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบติั      

18.ท่านคิดว่าเมื่อบรษิัทแห่งนีใ้หส้ิ่งดีๆ 
แก่ท่าน ท่านควรปฎิบติังานตอบแทน
บรษิัท      
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ความภักดีของพนักงานเอกชนของ
บริษัทจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑแ์ห่ง

หน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านพฤติกรรม 
19.ท่านเต็มใจที่จะเสียสละประโยชน์
สว่นตวัเพื่อใหบ้ริษัทประสบ
ความส าเรจ็และมีชื่อเสียง      

20.ท่านมกัค านึงถึงการกระท าที่อาจ
สง่ผลกระทบต่อบรษิัท      

21.หากมีผูอ่ื้นใหร้า้ยและกล่าวหาใน
สิ่งที่ไม่เป็นความจรงิต่อบรษิัท ท่านจะ
รูส้กึไม่พอใจและแกไ้ขใหถู้กตอ้งทนัที      

22.ท่านรกัษาผลประโยชนแ์ละ
ชื่อเสียงของบรษิัทเสมอ      

23.ท่านจะไม่น าขอ้มลูที่เปิดความลบั
ของบรษิัทไปเผยแพรใ่ห้
บคุคลภายนอกไดร้บัรู ้      

24.ท่านยินดีปฎิบติังานตามที่ไดร้บั
มอบหมาย      
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รายชื่อ ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 

1. ผศ. ดร.กลุเชษฐ์ มงคล อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ์ดร.เพชรรตัน ์จินตน์พุงศ ์ อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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สถานทีเ่กิด กรุงเทพฯ 
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