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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ       ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและ

ความผูกพันตอองคกรกับอายุการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ: กรณีศึกษา บริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทย

แลนด) จํากัด 

ผูเขียน                                           นายดํารงฤทธ์ิ   จันทมงคล 

ปริญญา                                         บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ อาจารย ดร.สิริวุฒิ  บูรณพิร 

 

บทคัดยอ 

การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวาง

คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรกบัอายุการทํางาน ของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการในบริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทย แลนด) จํากัด และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานกับอายกุารทํางานโดยมีความผูกพันตอองคกร เปนตัวแปรกลาง (Mediator)   

กลุมตัวอยางประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานในระดับปฏิบัติการใน

บริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทย แลนด) จํากัด จํานวน 311 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัยประกอบดวย

แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานซ่ึงสรางจากทฤษฎีของ Huse and Cumming 

แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรซ่ึงเปนการนําแบบสอบถามมาตรฐาน Organization 

Commitment Questionnaire (OCQ) ของ Mowday, Porter and Steers มาใช และแบบสอบถาม

ปลายเปดเกีย่วกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอ

องคกร 
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ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษามุงความสนใจไปที่การทดสอบแบบจําลองในการศึกษาท้ัง
ในระดบัแนวคิด (Construct level) และระดับตัวแปร (Variable level) ซ่ึงจะทําใหคนหาตัวแปรท่ี
เปนประโยชนตอการนําไปพฒันาปรับปรุงการบริหารงานในบริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) 
จํากัด 

จากการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาพบวา ทัศนคติเกีย่วกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

และทัศนคติเกีย่วกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยเฉลี่ย

ระดับปานกลาง และระดับความผูกพันตอองคกรในระดบัปานกลาง 

ในการวิเคราะหระดับแนวคดิ แมวาจากการทดสอบหาความสัมพันธโดยการ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) ปรากฏผลวาอายุการทํางานมีความสัมพนัธเชิงบวก
โดยตรงกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคกร ในระดับใกลเคียงกัน แตผลจาก
การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงสวน (Partial correlation coefficients) ระหวางอายุการ
ทํางาน กับระดับคุณภาพชีวติในการทํางาน เม่ือควบคุมผลกระทบจากปจจัยความผูกพันตอองคกร 
พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับอายกุารทํางาน ไมมีความสัมพันธกันโดยตรง 

การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้มีคุณคาท่ีสําคัญอยางนอยสามประการไดแก ประการแรก 
การสรางเคร่ืองมือเชิงปริมาณเพื่อวัดระดบัคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีความเชื่อถือทางสถิติสูง 
ซ่ึงผูศึกษาในอนาคตสามารถนําไปใชตอได ประการท่ีสอง การคนพบองคความรูใหมวา คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานตองถูกแปรเปล่ียนเปนความผูกพันตอองคกรกอน จงึจะสงผลตออายุการทํางาน
ของพนักงาน และประการท่ีสาม การศึกษาคร้ังนี้ ประยกุตใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
เพิ่มหรือลดตัวแปรเปนข้ันๆ ทําใหคนพบตวัแปรของคุณภาพชีวติในการทํางานและความผูกพันตอ
องคกรท่ีสงผลตออายุการทํางานสําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีอีกดวย กลาวคือ อายุการทํางานนั้น
เปนทัศนคติท่ีเกิดจากการท่ีพนักงานมีคานยิมสวนตัวสัมพนัธกับความตองการขององคกรโดยท่ี
คานิยมดังกลาวเปนผลมาจากการท่ีงานมีคุณคาและความหมายตอชีวิต การไดใชความสามารถ
อยางเต็มท่ี การมีตําแหนงรองรับความกาวหนา และการไดรับการยอมรับของกิจการ และ
นอกจากนี้ อายุการทํางานยังเปนทัศนคติท่ีเกิดจากการท่ีพนักงานเห็นอนาคตจากการยึดติดกับ
องคกร ซ่ึงทัศนคติดังกลาวเปนผลมาจากการท่ีพนักงาน ไดรับในการเรียนรูส่ิงใหมเพือ่
ความกาวหนา และการท่ีบริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยเหน็ไดจากการท่ีพนกังานไมวิจารณ
บริษัทในทางลบ 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to study the relationship between quality of work 
life, organizational commitment and working years of operational workers of S.M.V. (Thailand) 
Co., Ltd. and to study the relationship between quality of work life and working years using 
organizational commitment as a mediator. 

The samples of this study were 311 operational workers of S.M.V. (Thailand) Co., 
Ltd. The data were collected by using questionnaires which comprised of 4 parts: personal data, 
quality of work life conducting from Huse and Cumming Theory, organizational commitment 
patterned after Organization Commitment Questionnaire (OCQ) of Mowday, Porter and Steers, 
and open-ended questionnaire about attitudes and recommendations for quality of work life and 
organizational commitment.  

The study attempted to experiment models both in construct level and variable 
level, which were useful to improve the administration of S.M.V. (Thailand) Co., Ltd.  

The descriptive statistical analyses showed that the respondents rated average level 
of scores towards the quality of work life and organizational commitment.  

The correlation analyses at the construct level showed that the working years were 
positively related to the quality of work life and organizational commitment was also positively 
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related to the working years at the same statistical strength. From the partial correlation 
coefficients analysis, however, the quality of work life was not related to the work years when 
organizational commitment was controlled. 

There were at least three major contributions of this independent study. First, it offered a 
tool to quantitatively measure the quality of work life, which was accepted at a high statistical 
level and thus could be applicable to future studies.  Second, new knowledge was found from the 
study in that the quality of work life must be converted to organizational commitment, which 
would eventually affect the working years of the workers. Third, thanks to stepwise multiple 
regression analyses, the variables of the quality of work life and organizational commitment 
which affected the working years of a gem and jewelry industry were discovered.  In brief, it was 
found that working years was likely to occur when the workers’ personal attitude aligned with 
organizational needs—a form of organizational commitment.  Such attitude was the product of 
four quality of work life variables, namely, a valuable and meaningful job, opportunities to use 
the utmost capability, availability of positions for advancement, and company recognition within 
the industry.  Moreover, the working years were impacted by the employees’ perceived benefits 
from sticking themselves with the firm—another form of organizational commitment.  Such 
perception was emerged when the company offered opportunities to learn new knowledge for 
advancement, or when the organization was internally perceived as having a high social 
responsibility and when the workers did not criticized the company in a negative aspect.  

 

 


