
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

บทนี้ผูศึกษาจะกลาวถึง สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยประกอบดวย
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช และขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยัคร้ังตอไป 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยไดแยกออกเปนสวนๆ ดังนี ้

 
5.1.1 ขอมูลท่ัวไป 

จําแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศชาย ซ่ึงมีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 55.9 และ
เปนเพศหญิง 137 คน คิดเปนรอยละ 44.1 

จําแนกตามอายุ สวนใหญมีอายุ 25–29 ป ซ่ึงมีจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 34.08 
รองลงมาคือกลุมอายุ 20–24 ป ซ่ึงมีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 30.55 กลุมอายุ 30–34 ป ซ่ึงมี
จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 21.86 และกลุมอายุ 35–39 ป ซ่ึงมีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
11.58 ตามลําดับ กลุมอายุสูงกวา 40 ป มีจํานวนนอยท่ีสุดเทากับ 6 คน คิดเปนรอยละ 1.93 

จําแนกตามสถานภาพ กลุมท่ีมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด มีจํานวน 157 คน คิดเปนรอย
ละ 50.5 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 46.6 และสถานภาพหมาย / 
แยกกันอยูมีนอยท่ีสุด คือมีจาํนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.9 

จําแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด กลุมท่ีมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายมาก
ท่ีสุด มีจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมาคือมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนตน มี
จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 27.7 กลุมระดับศึกษาในระดับไมเกนิ ป.6 มีจํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 12.9 และมีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา และปริญญานอยท่ีสุด มีจํานวน 38 คน คิด
เปนรอยละ 12.2 

จําแนกตามแผนกการทํางาน กลุมท่ีมีแผนกการทํางานฝงอัญมณีมากท่ีสุด มีจํานวน 
50 คน คิดเปนรอยละ 16.1 รองลงมาคือ แผนกการทํางานขัดช้ินงาน มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
14.8 แผนกการทํางานเช่ือมและตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน มีจํานวนเทากัน คือ 40 คน คิดเปนรอย
ละ 12.9 แผนกการทํางานแตงช้ินงาน มีจาํนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 12.5 แผนกการทํางานฉีด
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จําแนกตามจํานวนปการทํางาน กลุมท่ีมีจํานวนปการทํางานมากท่ีสุด คือ 1–3 ป มี
จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 46.9 รองลงมาคือ ไมถึง 1 ป มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 14.1 
และ 10-12 ป มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 12.2  และ 4-6 ป มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอย 10.7 
และ 7-9 ป มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอย 8.7 และ มากกวา 12 ป มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอย 7.4 
ตามลําดับ 

จําแนกตามรายไดตอเดือน กลุมท่ีรายไดตอเดือนมากท่ีสุด คือ ต่ํากวา 5,000 บาท มี
จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 57.2 รองลงมาคือ 5,001-8,000 บาท มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอย
ละ 38.3 และ 8,001-10,000 บาท มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.9 และมากกวา 10,000 บาท มี
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.6 ตามลําดับ 

จําแนกตามรายไดอ่ืนๆ ตอเดอืน กลุมท่ีรายไดอ่ืนๆ ตอเดอืนมากท่ีสุด คือ 1,001–3,000 
บาท มีจํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 53.7 รองลงมาคือ ต่ํากวา 1,000 บาท มีจํานวน 124 คน คิด
เปนรอยละ 39.9 และ 3,001-5,000 บาท มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.2 และมากกวา 5,000 
บาท มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.2 ตามลําดับ 
 

5.1.2 ทัศนคต ิเก่ียวกับ คุณภาพชีวติในการทํางาน 

พนักงานมีระดับความคิดเหน็ตอปจจยัคุณภาพชีวติในการทํางานอยูในระดับปาน
กลางหรือไมแนใจ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม พนักงานแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
มากนักโดยพจิารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม ดงันี้ 

1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายไดและผลตอบแทน (คาเฉล่ียรวม = 2.95, 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.64) 

2. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสภาพแวด ลอมปลอดภยั และสงเสริม

สุขภาพ (คาเฉลี่ยรวม = 2.97, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57)  

3. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ (คาเฉล่ียรวม = 2.75, 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) 
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4. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน (คาเฉล่ียรวม 

= 3.11, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74)  

5. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสัมพันธภาพในองคกร (คาเฉลี่ยรวม = 2.85, 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71)  

6. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานธรรมนูญในองคกร (คาเฉล่ียรวม = 2.87, 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.75)  

7. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิต

สวนตัว (คาเฉลี่ยรวม = 3.09, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.60)  

8. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความภูมิใจในองคกร (คาเฉล่ียรวม = 2.77, 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50)  

 
5.1.3 ทัศนคติ เก่ียวกับ ความผูกพันตอองคกร 

พนักงานมีระดับความคิดเหน็ตอปจจยัความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง
หรือไมแนใจโดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม พนักงานแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมากนัก
โดยพิจารณาจากสวนเบีย่งเบนมาตรฐานรวม ไดแก 

ระดับความผูกพันตอองคกร ดานความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดํารงความเปน
สมาชิกภาพในองคกร (คาเฉลี่ยรวม = 2.86, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51)   

ระดับความผูกพันตอองคกร ดานความเชื่อม่ันอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคกร (คาเฉล่ียรวม = 2.83, สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.46)  

สวนพนกังานมีระดับความคิดเห็นตอปจจยัความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ
คอนขางตํ่าหรือไมเห็นดวย โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม พนักงานแตละคนมีความคิดเห็นไม
แตกตางกันมากนักโดยพิจารณาจากสวนเบีย่งเบนมาตรฐานรวม ไดแก 

ระดับความผูกพันตอองคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีใน
การทํางานเพือ่ประโยชนขององคกร (คาเฉล่ียรวม = 2.57, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.42)  
 

5.1.4 ขอมูลเก่ียวกับ คาเฉล่ีย ( ) ของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ท้ัง 8 กลุม และ
ความผูกพนัตอองคกร ท้ัง 3 กลุม 
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1. คาเฉล่ีย ( ) ของคุณภาพชวิีตในการทํางาน ท้ัง 8 กลุม มีคาเฉล่ียระดบัความคิดเหน็
โดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือมีระดับความคิดไมแนใจ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม ซ่ึงมีคา
เทากับ 2.92 และมีคาเฉล่ียของคุณภาพชีวติในการทํางาน ความคิดเหน็ของดานตางๆ ท้ัง 8 ดาน อยู
ในระดบัปานกลางหรือมีระดับความคิดไมแนใจ โดยพจิารณาจากคาเฉล่ียรวม ดังนี ้

ดานท่ี 1 ดานรายไดและผลตอบแทน (คาเฉลี่ย = 2.95) 
ดานท่ี 2 ดานสภาพแวดลอมปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ (คาเฉล่ีย = 2.97) 
ดานท่ี 3 ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ (คาเฉลี่ย = 2.75) 
ดานท่ี 4 ดานความกาวหนา และม่ันคงในงาน (คาเฉล่ีย = 3.11) 
ดานท่ี 5 ดานสัมพันธภาพในองคกร (คาเฉล่ีย = 2.85) 
ดานท่ี 6 ดานธรรมนูญในองคกร (คาเฉล่ีย = 2.87) 
ดานท่ี 7 ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน และในชีวิตสวนตัว (คาเฉล่ีย = 3.09) 
ดานท่ี 8 ดานความภูมใจในองคกร (คาเฉล่ีย = 2.77) 

2. คาเฉล่ีย ( ) ของความผูกพันตอองคกร ท้ัง 3 กลุม มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือมีระดับความคิดไมแนใจ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม ซ่ึงมีคา
เทากับ 2.75 และมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของความผูกพันตอองคกรในแตละดาน ดังนี ้

ดานท่ี 1 ดานความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดํารงความเปนสมาชิกภาพในองคกร อยูใน
ระดับปานกลางหรือไมแนใจ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม = 2.86 

ดานท่ี 2 ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือประโยชน
ขององคกร อยูในระดับคอนขางตํ่าหรือไมเห็นดวย โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม = 2.57 

ดานท่ี 3 ดานความเช่ือม่ันอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร อยูใน
ระดับปานกลางหรือไมแนใจ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม = 2.83 
 

5.2 อภิปรายผล 
ในสวนนี้ผูศึกษามุงความสนใจไปท่ี 

− การทดสอบแบบจําลองในการศึกษาท้ังในระดับแนวคิด (Construct 
level) และระดับตัวแปร (Variable level) 

− คนหาตัวแปรท่ีเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานในบริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) จํากัด 
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แผนภาพท่ี 5.1 แบบจําลองท่ี 1 ความสัมพันธระหวางอายุการ

ทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับความผูกพันตอ

องคกร  

 

r = 0.163** 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

(QWL) 
r = 0.170** 

(WY) 

อายุการทํางาน 

(OCQ) 

ความผูกพันตอองคกร 

 

 

 

 

จากแบบจําลองท่ี 1 แสดงวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) สัมพันธโดยตรงกับ
อายุการทํางาน (WY) (r = 0.170) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และความผูกพันตอองคกร (OCQ) ก็มี
ความสัมพันธโดยตรงกับอายุการทํางาน (WY) ในระดับใกลเคียงกัน (r = 0.170) ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.01 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 5.1 

 

แผนภาพท่ี 5.2 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงสวน (Partial 

correlation coefficients) ระหวางอายุการทํางาน (WY) กับระดับ

คุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) โดยความผูกพันตอองคกร 

(OCQ) เปนตัวแปรควบคุม 

ตัวแปรควบคมุ: ความผูกพนัตอองคกร (OCQ) 

 

 

r = 0.09, P = 0.114 
(WY) 

อายุการทํางาน 

(OCQ) 

ความผูกพันตอองคกร 

(QWL) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
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จากแผนภาพที่ 5.2 แสดงผลจากการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชิงสวน (Partial 

correlation coefficients) พบวาอายกุารทํางาน (WY) ไมมีความสัมพันธโดยตรงกับระดับคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน (QWL) เม่ือถูกควบคุมผลกระทบจากตัวแปรความผูกพันตอองคกร (OCQ) 

กลาวคือ คา r = 0.09 จึงสรุปไดวาแบบจําลองท่ี 1 ไมถูกตอง 

ดังนั้นจึงจําเปนตองตรวจสอบ แบบจําลองท่ี 2 กรณีท่ีความผูกพันตอองคกร (OCQ) 
เปนตัวแปรกลาง (Mediator)  
 

แผนภาพท่ี 5.3 แบบจําลองท่ี 2 จําลองการหาความสัมพันธระหวางอายุ
การทํางาน (WY) กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) โดยมีความ
ผูกพันตอองคกร (OCQ) เปนตัวแปรกลาง (Mediator) 

 
 

 

สวนท่ี 5.4 หาความสัมพันธระหวางอายุการทํางาน (WY) กับความผูกพันตอ

องคกร (OCQ) ทุกขอปจจยั (15 ขอ) r = 0.163** r = 0.609** 

ส่ิงท่ีองคกรให ทัศนคติ พฤติกรรม 

อายุการทํางาน 

(WY) (OCQ) 

ความผูกพันตอองคกร 

(QWL) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 
ในแบบจําลองท่ี 2 ตั้งสมมุติฐานตามทฤษฏีและหลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรม

วาคุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) คือส่ิงท่ีองคกรใหกับพนักงาน ตองไดรับการรับรู และ

กอใหเกิดเปนทัศนคติดานความผูกพันตอองคกร (OCQ) กอนจึงจะมีผลกระทบตออายุการทํางาน 

(WY) 

จากการทดสอบโดยใช การวเิคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) ในตารางท่ี 

4.13 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) สัมพันธอยางมากกับความผูกพันตอองคกร (OCQ) 

(r = 0.609) ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.01 และความผูกพันตอองคกร (OCQ) สัมพันธพอประมาณกับ อายุ

การทํางาน (WY) (r = 0. 163) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 5.3 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา แบบจําลองท่ี 2 สามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง อายกุาร
ทํางาน (WY) กับคุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) โดยมีความผูกพันตอองคกร (OCQ) เปนตัว



  
80 

ดังนั้นจึงสามารถปรับปรุงแบบจําลองท่ี 2 ในระดบัตัวแปร (Variable level) ดังนี ้

1. จากตาราง 4.18 พบวาตัวแปรความผูกพันตอองคกร (OCQ) ท่ีมีผลตอ อายุ
การทํางาน (WY) ไดแก คานยิมสวนตัวสอดคลองกับความตองการของ
องคกร (C5) และ การเห็นอนาคตจากการยึดติดกับองคกร (C11) เทานั้น 

2. ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ท่ีสัมพันธกบั คานิยมสวนตัว 
สอดคลองกับความตองการขององคกร (C5) 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา คานยิมสวนตัวสอดคลองกับความตองการของ

องคกร (C5) เกิดจากการท่ีงานมีคุณคาและความหมายตอชีวิต (b8) การไดใช

ความสามารถอยางเต็มท่ี (b12) การมีตําแหนงรองรับความกาวหนา (b14) 

และการไดรับการยอมรับของกิจการ (b32) และ 

3. ตัวแปรในระดบัปจจัย ของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) ท่ีสัมพันธกับ

การเห็นอนาคตจากการยึดตดิกับองคกร (C11) 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา การเห็นอนาคตจากการยดึติดกับองคกร (C11) 

จะเกิดข้ึนไดจากการที่มี โอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมเพื่อความกาวหนา (b16) 

การท่ีบริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคม (b29) และการท่ีพนักงานไมวิจารณ

บริษัทในทางลบ (b30) 
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ดังนั้นจึงสามารถแสดงแบบจําลองท่ี 2 ในรายละเอียดระดบัตัวแปรได ดงัแผนภาพท่ี 5.4 

แผนภาพท่ี 5.4 พฤติกรรมของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีสงผลตออายุการ
ทํางาน (WY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากแผนภาพที่ 5.4 สรุปไดวา พฤติกรรมของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีสงผลตออายุการ

ทํางาน (WY) นั้นเปนทัศนคติท่ีเกิดความผูกพันตอองคกร (OCQ) ดานคานิยมสวนตัวสัมพันธกับ
ความตองการขององคกร (C5) โดยท่ีมีผลมาจากการที่องคกรไดใหคุณภาพชีวิตในการทํางานตอ
พนักงาน จากงานมีคุณคาและความหมายตอชีวิต (b8) การไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี (b12) การ
มีตําแหนงรองรับความกาวหนา (b14) และการไดรับการยอมรับของกิจการ (b32) 

ในขณะเดยีวกนัทัศนคติท่ีเกดิความผูกพันตอองคกร (OCQ) ดานการเห็นอนาคตจากการ
ยึดติดกับองคกร (C11) เปนผลมาจากการที่องคกรไดใหคุณภาพชีวิตในการทํางานตอพนักงาน โดย
การใหโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมเพื่อความกาวหนา (b16) การท่ีบริษทัมีความรับผิดชอบตอสังคม 
(b29) และจากการที่พนักงานไมวจิารณบริษัทในทางลบ (b30) 

 
QWL 

1. งานมีคุณคาและความหมายตอชีวิต (b8)  

2. การไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี (b12) 

3. การมีตําแหนงรองรับความกาวหนา (b14) 

4. การไดรับการยอมรับของกิจการ (b32) 

3. 

2. 

การใหโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมเพื่อ

ความกาวหนา (b16) 

การท่ีบริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคม 

(b29) 

การท่ีพนักงานไมวจิารณบริษัทในทางลบ 

(b30) 

 

คานิยมสวนตัว

สัมพันธกับ

ความตองการ

ขององคกร (C5) 

 

การเห็นอนาคต

จากการยึดติดกับ

องคกร (C11) 

OCQ 

อายุการ

ทํางาน

(WY) 

 

 

 

1. 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อนําไปใช 

จากผลงานวิจยั และจากคําถามปลายเปดท่ีผูศึกษาไดรับมาจากแบบสอบถาม สามารถ

เปนประโยชนตอองคกรในการหาแนวทางสงเสริมปรับปรุงคุณภาพชีวติในการทํางาน เพื่อทําให

เกิดความผูกพนัตอองคกร และสงผลตออายุการทํางานของพนักงานไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจาก

การศึกษาในคร้ังนี้พบวาพฤติกรรมของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีตออายุการทํางาน เกิดจาก

ทัศนคติความผูกพันตอองคกร ในตัวแปรดานการมีคานยิมสวนตัวสัมพันธกับความตองการของ

องคกร และดานการเหน็อนาคตจากการยึดติดกับองคกร ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากคุณภาพชีวติใน

การทํางาน รวมท้ังแนวทางที่บริษัท ควรมุงเนนในการพฒันาสงเสริมปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานในแตละปจจยั ดังนี ้

1. ดานงานมีคุณคาและความหมายตอชีวิต ผูบริหารบริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด ) 

จํากัด ควรกระตุน ช้ีแจงและทําความเขาใจใหพนกังานเกีย่วกับบริษัทฯ วาเปนองคกรท่ีมีขนาด

ใหญ ถือวาเปนบริษัทท่ีมีสถานะม่ันคงแหงหนึ่งและระดับเงินเดือน ผลตอบแทนท่ีพนักงานไดรับ

นั้น นับวาอยูในระดับท่ีดเีม่ือเทียบกับองคกรอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันในบริเวณใกลเคียง และ

ควรมีนโยบายดานรายไดและผลตอบแทนที่พนักงานไดรับควรจะสัมพันธกับผลกําไรของบริษัท 

และในสวนของนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีการวางแผนความกาวหนาในอาชีพให

พนักงานทราบอยางชัดเจน เพื่อเพ่ิมพูนกําลังใจใหแกพนักงาน 

2. ดานการไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี ผูบริหารบริษัท เอส. เอ็ม. วี. ( ไทยแลนด ) 

จํากัด ควรเปดโอกาสและสงเสริมใหพนกังานไดปฏิบัติงานท่ีไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดย

ปรับปรุงลักษณะงานใหไดความสามารถท่ีหลากหลาย มีความชัดเจน และผูบริหารควรใสใจ สนใจ 

และทําใหพนกังานรูสึกวา งานท่ีไดรับมอบหมายมีความสําคัญกับองคกร และเม่ือมอบหมายงาน

ใหแลว ควรใหอิสระและอํานาจการตัดสินใจในงานท่ีไดรับมอบหมายดวย ซ่ึงการใหอิสระและ

อํานาจตัดสินใจน้ัน สามารถกระตุนใหพนกังานผูกพันกบังานและปฏิบัติไดดีข้ึน  รวมถึงการเคารพ

ในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน และปฏิบัติตอพนักงานอยางเหมาะสม อันจะนําไปสูความวางใจ 

รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร และเต็มใจปฏิบัติงานเพ่ือองคกรอยางเต็มความสามารถ นอกจากนี้

ผูบริหารควรใหโอกาสพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ในงานท่ีตนรับผิดชอบ 
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3. ดานการมีตําแหนงรองรับความกาวหนา และดานโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมเพื่อ
ความกาวหนา ผูบริหารบริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) จํากัด ควรชี้แจงและทําความเขาใจเกีย่วกับ

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ืองการวางแผนความกาวหนาในอาชีพใหพนักงานทราบอยาง

ชัดเจน และการพิจารณาความดีชอบ การเล่ือนขั้นตําแหนง โดยการพจิารณาคัดสรรจากพนักงาน

ในบริษัทท่ีมีความสามารถ และการพิจารณาโทษนั้น ควรแสดงใหพนักงานเห็นวามียตุิธรรม 

โปรงใส สมเหตุสมผล และปราศจากอคติ เพื่อเพ่ิมพูนกาํลังใจใหแกพนักงาน 

4. ดานการไดรับการยอมรับของกิจการ ผูบริหารบริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) จํากัด 

ควรทําความเขาใจใหพนกังาน วาบริษัทฯ เปนองคกรท่ีมีขนาดใหญ สามารถดําเนินงานผานพน

วิกฤติเศรษฐกจิของประเทศมาได จึงถือวาเปนบริษัททีมีสถานะม่ันคงแหงหนึ่ง และระดับเงินเดือน 

ผลตอบแทนท่ีพนักงานไดรับนั้น นับวาอยูในระดบัท่ีดีเม่ือเทียบกับองคกรอ่ืนในอุตสาหกรรม

เดียวกันในบริเวณใกลเคียง อีกทั้งยังเปนบริษัทท่ีเคยไดรับรางวัลผูสงออกดีเดนอีกดวย ดังนัน้

ผูบริหารจึงควรกระตุนใหพนักงานตระหนักถึงขอไดเปรียบของบริษัทฯ เพราะส่ิงเหลานี้ทําให

พนักงานเกิดความภูมิใจในองคกรท่ีไดปฏิบัติงานในองคกรท่ีมีคุณภาพ 

5. ดานการท่ีบริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคม ผูบริหารบริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) 

จํากัด ควรกระตุน ช้ีแจงและทําความเขาใจ ใหพนกังานเกี่ยวกับบริษัทฯ วาเปนองคกรท่ีมีบทบาท

ในการชวยใหเศรษฐกิจของประเทศไดรับการพัฒนายิ่งข้ึน นอกจากนี้ บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทย

แลนด) จํากัด ควรมีการจัดกจิกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน เชน การใหทุนการศึกษา การจัด

ประกวดชิงรางวัล การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม และควรใหความสําคัญในการลงทุน

ดานการเปนบริษัททีรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social responsibility (CSR)) ดวยการเปน

บริษัทท่ีปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มีธรรมมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เปนตน 

และ ส่ิงเหลานีทํ้าใหพนักงานเกิดความภูมิใจในองคกรท่ีไดปฏิบัติงานในองคกรท่ีมีช่ือเสียง เปนท่ี

ยอมรับของสังคม และทําประโยชนตอสังคม ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวาคุณภาพชีวิตในดานการ
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6. ดานพนกังานไมวิจารณบริษัทในทางลบ ผูบริหารบริษัท เอส. เอ็ม. วี. ( ไทยแลนด ) 

จํากัด ควรออกแบบลักษณะองคกร และลักษณะงานใหพนักงานสามารถติดตอสัมพันธกันได 

สงเสริมใหเกดิบรรยากาศความเปนมิตรในการทํางาน สนับสนุนและปลูกฝงใหพนักงานมีความ

สามัคคี รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สามารถทํางานกันเปนทีมได และควรสงเสริมใหมีการจัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธระหวางพนักงาน เชน การจัดกฬีาประจําป การจัดงานปใหม การ

จัดการแขงขัน และการประกวดตางๆ ในองคการ เพื่อใหพนักงานรูจกักันมากข้ึน นอกจากนี้

ผูบริหารควรมีทักษะในการบริหาร การใหคําปรึกษา สามารถใหคําแนะนํากับพนกังานได มีการ

เปดรับฟงความคิดเห็นจากพนักงาน รวมถึงควรมีทักษะในการส่ือสารซ่ึงถือวาเปนปจจัยท่ีมี

ความสําคัญกับการบริหารงานบุคคลเปนอยางมาก เนื่องจากจะสามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดี

เกิดข้ึนในองคกร พนักงานมีความสบายใจในการทํางานและพรอมท่ีจะขอคําปรึกษาจากผูบริหาร

เม่ือเกิดปญหาขึ้น 

รวมท้ังแนวทางท่ีบริษัทฯ ควรมุงเนนในการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงความผูกพันตอ

องคกรในแตละปจจยั เพื่อใหสงผลตออายุการทํางานของพนักงานไดอยางเหมาะสม ดังนี ้

7. ดานการมีคานยิมสวนตัวสัมพันธกับความตองการขององคกร ผูบริหารบริษัท เอส. 

เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) จํากัด ควรแจงใหพนักงานไดรับทราบแนวทางการบริหาร นโยบาย และ

เปาหมายองคกรอยางชัดเจน และใหพนกังานไดมีสวนรวมในการกาํหนดแนวทางและขอปฏิบัติ

ตางๆ นอกจากนี้ผูบริหารควรใหความสําคัญกับความคิดเห็นของพนกังาน อันจะนําไปสูความ

ไววางใจ รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร และเต็มใจปฏิบัติงานเพ่ือองคกรอยางเติมความสามารถ 

นอกจากนี้ควรปลูกฝงแนวคิด ทัศนคติ และนโยบายของบริษัทใหกับพนักงานต้ังแตเริมปฏิบัติงาน 

และย้ําใหพนกังานทราบถึงนโยบายดังกลาวเสมอ 

8. ดานการเห็นอนาคตจากการยึดติดกับองคกร ผูบริหารบริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทยแลนด) 

จํากัด ควรกําหนดแนวทางการบริหาร นโยบายของบริษัท และแจงใหพนักงานไดรับทราบถึงการ

พิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง และการพิจารณาลงโทษนั้น ควรแสดงให
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ซ่ึงหากองคกรปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใน 7 ปจจัยตามท่ีกลาวมานี้ กจ็ะสงผลตอ

ความผูกพันตอองคกรใน 2 ปจจัย แลวจึงจะสงผลตอ อายุการทํางาน (WY) หรือทําใหพนักงานไม

คิดท่ีจะเปล่ียนงาน ซ่ึงการเปล่ียนงานของพนักงานในองคกรนั้น สงผลกระทบตอผลิตภายของ

องคกร ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2.2 (แบบจําลองผลกระทบทางออมตอผลิตภาพ จากแนวคิดจากของ 

Lawler & Ledford)  

 

5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

1. เม่ือพิจารณาแบบจําลองท่ีไดรับการยอมรับจากการศึกษาคร้ังนี้จะพบวาคาสัมประ
สิทธสหสัมพันธ ( r ) ระหวาง คุณภาพชีวติในการทํางาน (QWL) กับ อายุการทํางาน (WY) มีคา
เพียง 0.163 แสดงวายังมีตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอธิบาย อายุการทํางาน (WY) แตไมไดอยูภายใตขอบเขต
การศึกษาคร้ังนี้อีก เชน ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา และแรงจูงใจอ่ืนๆ เปนตน 

2. แมวาแบบสอบถามจะมีความนาเช่ือถือในระดับดี (α > 0.8) แตการการศึกษาคร้ังนี้มุง
ไปเฉพาะท่ีบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับ ซ่ึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
แบบจําลองท่ีคนพบในอุตสาหกรรมอ่ืนๆอีก 

3.  ผลกระทบของ คุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) และ ความผูกพันตอองคกร 
(OCQ) ท่ีมีตอ อายุการทํางาน (WY) อาจมีความแตกตางกันในกลุมและประเภทของพนักงาน ซ่ึง
ควรมีการศึกษาเจาะลึกตอไปในอนาคต 

4. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) และ ความผูกพันตอองคกร 
(OCQ) ระดับตัวแปรอาจแตกตางกันแลวแตกิจการ ดังนัน้ กอนท่ีผูกําหนดนโยบายจะนํา
แบบจําลองท่ี 2 ไปใชจึงควรมีการศึกษากับองคกรของตนกอน 
 


