
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมไทยจํานวนมากตองประสบปญหาตางๆ มากมายจากท้ัง
ภาวะเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง บางกิจการตองลดคาใชจายโดยการปลดพนักงาน ในขณะท่ี
บางแหงกลับพบปญหาการลาออกของพนักงาน รวมถึงการแขงขันแยงชิงพนกังานระหวางโรงงาน 
บางแหงประสบปญหาพนักงานจําตองกลับภูมิลําเนา เม่ือถึงฤดูการเพาะปลูก การเปล่ียนงานของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงาน เนื่องจากการเปล่ียนงานทําใหพนักงานเหลานัน้ขาดทักษะและความชํานาญ ซ่ึงจะสงผล
โดยตรงตอประสิทธิภาพในการทํางาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับท่ีตองใชแรงงานท่ีมีทักษะ ฝมือและความชาํนาญในการทํางานเฉพาะดานสูง และ
นอกจากนั้น อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับยังเปนอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการจางงานใน
ประเทศสูง คือในป 2549 มีโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับท่ีจดทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวนกวา 726 โรงงาน มีการจางงานกวา 57,000 คน (สํานักงานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม, 2550: ออนไลน) 

จากสถานการณดังกลาวทําใหเกิดคําถามข้ึนวาการเขาออกงานบอยๆหรืออายุงานท่ีส้ันของ
พนักงานจะเก่ียวของกับคุณภาพชีวติในการทํางานและความผูกพันตอองคกรอยางไร เนื่องจาก
คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนปจจยัท่ีทําใหบุคคลนั้นเกิดความรูสึกเปนสุขจากสภาพท่ีตัวเองไดรับ
ขณะปฏิบัติงาน (เสริมศรี  เวชชะ และคณะ, 2535) โดยมีปจจัยพืน้ฐานมาจากสภาพการดํารงชีวิตท่ี
ดี มีองคประกอบท่ีเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน พรอมท้ังเกิดความรูสึกพึงพอใจ เกิดขวัญ
กําลังใจในการทํางานและสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน (สมหวัง  
พิธิยานุวฒัน และคณะ, 2540) และหลักฐานงานวจิัยช้ีใหเห็นวาการขาดความผูกพันสามารถลด
ประสิทธิภาพขององคกรได ในขณะท่ีผูมีความผูกพันตอองคกรจะคนหางานใหมนอยลง 
(Ivancevich, Konopaske and Matteson, 2005) นั่นหมายถึงพนักงานในองคกรจะมีอัตราการเขา-
ออกงานลดลง หรือมีอายุงานมากข้ึนนัน้เอง 

บริษัท เอส. เอ็ม. ว.ี (ไทยแลนด) จํากัด ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกของการนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน ประกอบกิจการผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูปและกึ่ง
สําเร็จรูป  โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย 
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จากการวิจัยเบ้ืองตนพบวาการศึกษาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตออายุการทํางานมีความจําเปนตอ
องคกรเนื่องจากบริษัท เอส. เอ็ม. วี.(ไทยแลนด) จํากัด มีอัตราการเปล่ียนงานในป พ.ศ. 2548 ท่ี 
2.85% และในป พ.ศ. 2549 (มกราคม–กันยายน) ในอัตราที่ 4.29% และมีอายุการทํางานของ
พนักงาน ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2549 เฉล่ีย 4 ป 3 เดือน จากจํานวนพนักงานระดับปฏิบัติการ 493 
คน (บริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) จํากัด, ฝายทรัพยากรมนุษย, 2549: แฟมขอมูลคอมพิวเตอร) 
การมีอัตราการเปล่ียนงานของพนักงานท่ีเพิ่มข้ึนแบบกาวกระโดดเปนสัญญาณลบท่ีทําใหผูบริหาร
ของบริษัทเกิดความกังวลและจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของบริษัทในระยะยาว 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจจะศึกษาคุณภาพชีวติในการทํางาน ความผูกพันตอองคกร 
และอายกุารทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการวามีความสัมพันธกันอยางไร และมีความสัมพันธ
ตอการเปล่ียนหรือลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทย
แลนด) จํากัด หรือไม และนอกจากน้ันผลของการศึกษาคร้ังนี้จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร และสงเสริมให
พนักงานมีคุณภาพชีวติในการทํางานและมีความผูกพันตอองคกรมากข้ึน ซ่ึงอาจจะสงผลใหมีอัตรา
การเขา-ออกงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการนอยลง 
 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร
กับอายุการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษทั เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) จํากัด 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับอายกุารทํางานของ
พนักงานระดบัปฏิบัติการในบริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) จํากัด โดยมีความผูกพันตอองคกร 
เปนตัวแปรกลาง (Mediator) 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตการศึกษาคร้ังนี้ เปนการวดัความสัมพันธทางตรง และทางออมระหวางคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคกร และอายกุารทํางาน ของพนกังานระดับปฏิบัติการใน
บริษัท เอส. เอ็ม. ว.ี (ไทยแลนด) จํากัด ดวยแบบสอบถาม 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตัวแปรตน (Independent variable) ไดแก ความผูกพันตอองคกร และคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานในกรณีหาความสัมพันธทางตรง และคุณภาพชีวิตในการทํางาน ในกรณหีา
ความสัมพันธทางออม 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก อายุการทํางานในกรณีหา
ความสัมพันธทางตรง และอายุการทํางานกับความผูกพันตอองคกรในกรณหีาความสัมพันธ
ทางออม 

   
1.4 นิยามศัพท 

คุณภาพชีวติในการทํางาน หมายถึง ความสัมพันธของปจเจกบุคคลในการทํางานกบั
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน เพื่อชวยสงเสริมใหการทํางานน้ันประสบผลสําเร็จพรอมมีความพอใจใน
งานท่ีตนทําอยู ซ่ึงประกอบดวยดัชนีช้ีวัด 8 ดาน ไดแก ดานรายไดและผลตอบแทน ดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนาและ
ม่ันคงในงาน ดานสัมพันธภาพในองคกร ดานธรรมนูญในองคกร ดานความสมดุลระหวางชีวิตการ
ทํางานและชีวติสวนตัว และดานความภูมิใจในองคกร 

ความผูกพนัตอองคกร หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรูสึกและแสดงพฤติกรรมตอองคกรท่ี
ตนเปนสมาชิกอยู โดยมี ความเช่ือม่ันอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานยิมขององคกร มี
ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือประโยชนขององคกร และมีความ
ตองการอยางแรงกลาท่ีจะดาํรงความเปนสมาชิกภาพในองคกร 

อายุการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีพนกังานเร่ิมปฏิบัติงานในองคกรปจจุบันนับตั้งแต
ทํางานจนถึงวนัท่ีตอบแบบสอบถาม 

พนักงานระดบัปฏิบตัิการ หมายถึง พนกังานในองคกรท่ีทํางานระดับปฏิบัติการ งานท่ี
พนักงานรับผิดชอบจะเปนงานท่ีอาศัยทักษะทางกายในการทํางานเปนสวนใหญ อยูภายใตการ
ปกครองบังคับบัญชาดูแล จากผูท่ีมีตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสูงกวาในโรงงานใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
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โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ หมายถึง โรงงานท่ีประกอบอุตสาหกรรม
เจียรนยั เพชร พลอย และอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป 

บริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) จํากัด หมายถึง โรงงานท่ีประกอบกิจการผลิต
เคร่ืองประดับกายสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป เพื่อการสงออก โดยมีข้ันตอนในการผลิตเร่ิมต้ังแตการ
ออกแบบจนถึงการบรรจุหีบหอกอนนําออกจําหนายสูตลาดท่ัวโลก โดยบริษัทแมสัญชาติฝร่ังเศส
คือ GL GROUP เปนผูถือหุน 100% ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกของการนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือจังหวัดลําพูน เร่ิมประกอบกิจการเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2533 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรกับ
อายุการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัตกิารใน บริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทย แลนด) จาํกัด 

2. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับอายกุารทํางานของ
พนักงานระดบัปฏิบัติการในบริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทย แลนด) จํากัด โดยมีความผูกพันตอองคกร 
เปนตัวแปรกลาง (Mediator) 

3. เพื่อนําผลศึกษาท่ีได ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารใน
องคกร สงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชวีิตในการทํางานและมีความผูกพันตอองคกรมากข้ึน ซ่ึง
อาจจะสงผลใหมีอัตราการเขา-ออกงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการนอยลง 

4. เพื่อเปนประโยชนตอผูสนใจศึกษา เพื่อนําไปใชประยกุตใชในงานวจิัย ในอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืนๆ ตอไป 

 
 
 

 


